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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Sayın Üyelerden bazılarına izin -verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi okunup onandıktan 
sonra, 

İçişleri Bakanlığı bütçesi kabul olunacak, 
Dinlenilmek üzer^Oturmma ara verildi. 

İkinci Oturum 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri i Bakanlığı bütçeleri de kabul olun

du ve 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 

ı Birleşime son veriidi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Gümüşane Samsun Konya 
H. F. Ataç N. Fırat M. A. Binal 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Adlî kâğıtların Posta, Telgraf ve Te

lefon İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 
sayılı kanuna ek kanun tasarısı (1/97) (içişleri, 
Adalet ve Ulaştırma Komisyonlarına). 

2. — Altmış milyon liralık madeni ufaklık 
para basılması hakkında kanun tasarısı (1/98) 
(Maliye ve Bütçe Komisyonlarına). 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/9-9) (Bütçe-Komisyonuna). 

4. — Devlet .Havayolları Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması' hakkında • kanun 
tasarısı (1/100)' (Bütçe'Komisyonuna). 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile değişiklik ve eklerinin Ada
let Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/101) (Adalet ve Bütçe 

Komisyonlarına). 
6. — Ordu-ve Jandarmaya mensup subaylar

la eratın vesair binek hakkı olanların kendi 
malı bineklerinin ve Orduya alman ahali nak
liye vasıtalarının ödenmesine dair olan kanu
nun 4657 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/103) (Millî Savunma, içişleri ve Bütçe Ko
misyonlarına) . 

7. — Posta; Telgraf ve Telefon Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı .Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/102) (Bütçe Komisyonuna). 

Raporlar 
8. — Devlet Denizyolları ve Limanları ' iş

letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/20) 
(Gündeme). 

9. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/21) (Gündeme). 
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B î t t î t f t î î OTUKTHVr 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay (Konya) 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr- Fahri Kurtuluş (Rize) 

Başkan*— Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretti cetvelde 
değişiklik yapibritası* hakkındakanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/75) [1] 

BAŞKAN — Tasarmm tümü hakkında müta-
lâânvuıymı? Maddelere geçilmesini oyunuza.arze* 
diyorum. Kabuiuedenler,... Etmiyenler.';.. Kabul 
ediüûiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yüı Büt-
çer Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik

lik yapılma» hakkında kanun 

MADDE?!.—Beden Terbiyesi Genel Mü* 
dtttiüğft 1946 yılı Bütçe Kanununa ^bağlı (A) 
işaretli cetveHn ilişik • cetvelde gösterilen bö
lücüleri arasında (20 000) liralık aktarma yapıl
mıştır. 

CETVEL 

B. 
10 

Düşülen 
Posta,*, telgraf,ve te-i-
lefitn ücret ve gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edil-, 
mistir. 

İT' Yayım ve propaganda? 
işleri 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Yabanw*m»ml«ketle]^ 
de yapılacak staf ve-
tahsil giderleri 15 000. 
BAŞKAN i— Kabul edü-1 
mistir/ 

Eklenen 

2 500 

17 500 

23 

t i] 35 sa)tfKba&ma#mututauagvıiSQnu*ıdadır. 

B. Düşülen Eklenen 
24 İç kongre, konferans* 

ve komisyonlar giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Madde uhakkmda mütalâa var, 
mı?.... Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler;.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Buakanua *yayımı; tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —* Maddeyi oyunuaa aızediypmm. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiş
t i ^ 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyontm* 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü açık oya^arzediyorun* 

2. — Devlet Havayolları •-, Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A). işaretli 

., cetvelde değişiklik yapılması hakkında kânun 
tasartsı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/78) [1] 

BAŞKAN — Taşanımı. tümjı hakkında .mit 
talâa~, var, mı 1 Maddelere. geçilmesini oya ,ar-
zediyomm. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Mad
delere vgeçilmesi kabul edilmiştir. Birinci mad
deyi1 arzediyorum. 

[1] 36,8ayyli'başmayQZ% tutanağm sonundadtr. 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı bö
lümleri arasında 35 000 liralık aktarma yapıl
mıştır. 

CETVEL 

B. 

9 

16 

30 000 

5 000 

Düşülen Eklenen 
Kilometre uçuş pa
rası 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Basılı kâğıt ve def
terler 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Meydanlar ve istas
yon binaları hangar 
ve atelye yapma,, kur
ma, kamulaştırma ve 
onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oya 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35 000 

MADDE 3. — Bu kanunu 
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum 

Maliye ve Ulaş-

Etmiyenler... 

3. —r İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet Meçlisi ve Sayıştay 1946 yılı bütçelerin
de. değişiklik yapılması hakkında kanun teklif
leriyle 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (2/17, 
18, 1/57) [1] 

[1] 39 sayılı basmayazi tutanağın sonundadır 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? (Yok sesleri.) 

Maddelere geçilmesini oya arzediyorum. 
Kabul edenler işaret buyursun... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi arzediyorum. 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1. — 1946 .yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine (2 977 153) lira ek öde
nek verilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

B- Lira 
Dışişleri Bakanlığı 

382 Aylıklar < 650 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

383 Ücretler 130 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

387 Elçilik ve konsolosluklar gider
leri 164 153 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

391 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

393 Yolluklar 70 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

396 Kongre, konferans ve komis
yonlar giderleri 100 000 
BAŞKAN" — Kabul edilmiştir. 

398 Yabancı elçilerle konukların 
ağırlama giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

405 Geçen yıl borçları 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

406 Eski yıllar borçları 243 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
420 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

452 Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 200 000 

• BAŞKAN -*- Kabul edilmiştir, V •• 
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462 

465 

Kızılay Kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk Eğitim Derneğine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
200 000 

30 000 

Devlet Borçları 
514 1683 sayılı kanunun 58 nci mad

desi gereğince verilecek emekli 
ikramiyesi 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Okunan maddeyi cetvelle oya arzediyorum. 
Kabul edenler işaret buyursun... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde, ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı yeniden açılan tertiplere (45 000) 
lira olağanüstü Sdenek konulmuştur. 

[2] SAYILI CETVEL 

B. Lira 

15 000 

30 000 

Maliye Bakanlığı 
468A Yedikule Ermeni Hastanesi 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
48,8 Balıkhane sermayesinin tezyidi 

için 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi cetvelle oya arzediyorum. Kabul 
edenler işaret buyursun... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (30 909 551) liralık 
aktarma yapılmıştır. 

[3] SAYILI CETVEL 

B. Düşülen Eklenen 
Büyük Milet Meclisi 

8 Büro giderleri 16 175 
BAŞKAN — KabuLedil-
miştir. - . 

B. 
10 

Düşülen Eklenen 
Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

11/A Başkanvekilleri oto
mobil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

12 Millî Saraylar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

21 Koruyucu asker müf
rezesi giderleri 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

24 3090 sayılı kanun ge
reğince yapılacak 
Meclis binansı yapı 
giderleri ve kamu
laştırma karşılığı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

663 

711 

45 

50 

57 

58 

62 

65 

15 945 

84 562 

38 494 

Sayıştay Başkanlığı 
Posta, telgraf ve te
lefon ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Kitap ve dergiler gi
deri 280 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Başbakanlık 
Başbakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Aylıklar 650 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Merkez büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil- . 
mistir. 

280 

650 

1 300 

1 000 
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B 2L 2*?. 12 
Eklenen 

4 200 
B. Düşülen 
66 Taşıt giderleri 

BAŞKAN — Kabul ediU 
mistir. 

67 Yolluklar İt 450 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

70 Basımevi giderleri, 660 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. . 

72 Türlü belge şakrakla
rının ayırma ve bir
leştirilmesi genel gi
derleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Danıştay, Başkanlığı, -
8.3 Posta, telgraf ve tele-, 

fon ücret ve gider
leri 400 
BAŞKAN— Kabul edün 
mistir. 

85 Yolluklar 400 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Basın ve Yaym. Gemel Müdürlüğü, 
101 Yolluklar 18 000 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

104 Yayın, turizm ve pro
paganda giderleri •,. 115 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

105 Ajans ödeneği ve 
ajans dış muhabere
leri her türlü ücret 
ve giderleri 33 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

106 Radyo istasyonlariyle 
stüdyoları yönetimr 
ve işletme giderleri 37 000 
BAŞKAN — Kâbül edil
miştir. 

107 Basın ataşelikleri gi
derleri 63 000 
BAŞKAN — Kabtd edil
miştir. 

.1946 0 : 1 
B. Düşülen Ek'enen 

istatistik Genel Müdürlüğü 
121 Merkez büro giderleri 850 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

122 îller büro giderleri' 350 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

124 Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve- giderleri. 750 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

126- Yolluklar 850 
BAŞKAN — Kabul edil-. 
mistir-

128 4598 sayılı kanun ge* 
reğince yapılacak te
davi giderleri ve yol
lukları 2 200 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

130 Yayın giderleri 4 300 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
143 iller büro giderleri 500 

BAŞKAN — Kabul edil 
mistir; 

150' 4598 sayılı kanun ge
reğince yapılacak te
davi giderleri ve yol
lukları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

152 Her türlü rasat, telli 
ve telsiz haberleşme 
ve.ı dinleme» alet:ve 
cihazları gereçleri sa-v 
tmalma, kurma, onar
ma ve işletme gi
derleri, gezici istas
yonların işletme onar
ma ve karoseri yap
ma giderleri 2 250 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

154 Yayın, baskı, kitap,; 
dergi ve aboı̂ e kar-
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Düşülen Eklenen | B. 
O : 1 

1İ6I 

162 

182 

186 

,197 

207 

208 

211 

"213 

şılıkları-re giderleri 400 
BAŞKAN —-iKabul'edil-
miştir. 

Diyanet işleri Başkanlığı 
Hizmetliler ücreti - 560 
BAŞKAN —;Kabul.edil-
miştir. 
Geçici tazminat TS60 
BAŞKAN —Kabul edil-
mistir. 

Adalet BâkanÜğı 
Basılı kâğıt ve def
terler 66 000 
BAŞKAN — Kabulcdil-
miştir. 
Yolluklar 26 000 
BAŞKAN —Kabul edil-
miştir. 
Staj için yabancı 
memleketlere v gönde
rileceklerin aylıkları 
tutarı, öğrenci ödene
ğinden az olanlara 
4489 sayılı kanun ge
reğince verilecek fark 
ile başka giderler B'900 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Tapu ve Kadastro JGteneDMüdürlJiğü 
iller büro giderleri 2 Û00 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Basılı kâğıt v̂e -def
terler 3 M0 
BAŞKAN — «abufcedü-* 
mistir. 
Yolluklar 
BAŞKAN —Kabul edü-
mistir. 
4598 sayılı kanun -ge^ 
reğince yapılacak te
davi giderleri ve yol
lukları &*O0O 
B A Ş K A N — Kibul^edü-
miştir. 

3 000 

Düşülen Eklenen 

214 KadastiK),ı tapu. yazma 
heyetleri giderleri A 000 
BAŞKAN — Kabaal edil
miştir. 

•215 Kurs giderleri 13 000 
BAŞKAN —iEabul.edil-
miştir. 

Mifiî Savunma Bafcanfiğı 
Çeşitli savunma hiz
metleri « ' Î3 084 562 

İçimleri Bakanlığı 
291 Aylıklar 80 000 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

293 Geçici tazminat 20;i©00 
BAŞKAN-4Katoikedil-
miştir. 

294 4178, 4598 "veu4599 
sayılı kanunlar ,ge£e-
ğince yapılacak -zam
lar ve yardımlar 75 000 
BAŞKAN --^Kabuledil-
miştir. 

296 iller büro giderleri 47:000 
BAŞKAN — KabuUdM-
miştir. 

299 Kira karşılığı. 3 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

302 Yolluklar 21 000 
BAŞKAN — Eabuleöil-
miştir. 

Emniyet Genel ^lüdürlüğü 
337 4367 sayılı kanun 

gereğince verilecekler 
tayın karşılığı 16 JOOO 
BAŞKAN—KabuLedü-
miştir. 

344 Polis Okulları («der
leri 15 000 
BAŞKAN — -Eataıkedil-
miştir. 

345 Prevantoryum Ye sa- ^ 
natoryum g i t o k r i JLOıüOO 
BAŞKAN — Kâteü^aü- ^ 
mistir. 
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354 

363 

369 

408 

411 

430 

492 

498 
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Düşülen Eklenen | B. 
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Jandarma Genel Komutanlığı 
4178, 4598 ve 4599 
sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zam
lar ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Muayyenat 100 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. t 

Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Maliye Bakanlığı 
Aylıklar 100 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
4178,4598 ve 4599 
sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zam
lar ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
387 sayılı kanun gere-
ğnce satınalınacak ta
şıtlar karşılığı 13 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Devlet Borçları 
2463 ve 2614 sayılı 
kanunlar gereğince 
yapılan istikrazın fa
iz ve itfa karşılıkla-
riyle komisyon, sigor
ta ve başka her türlü 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Olağanüstü ödenek 
karşılıklarından ve 
1715 sayılı kanun ve 
ekleriyle diğer kanun
ların belirttiği kerte
ler içinde çıkarılan 
Hazine bonolarından 
doğan borçların faiz 

10 000 

50 000 

100 000 

16 000 

508 

509 

516 

518 

519 

520 

521 

523 

524 

527 

Düşülen Eklenen 

ve itfa karşılıkları 26 341 053 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
2434 sayılı kanun ge
reğince temin olunan 
kredi taksiti 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
3525, 3738 ve 4171 sa
yılı kanunlar gere
ğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Aylıklar 630 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Kanunları gereğince 
verilecek ücretler ve 
tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
4178, 4598 ve 4599 
sayılı kanunlar ge
reğince verilecek zam
lar ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Merkez büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Basılı kâğıt ve def
terler 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 

258 500 

13 066 553 

450 000 

80 000 

BAŞKAN 
mistir. 
Yolluklar 
BAŞKAN 
iniştir. 

Kabul edil-

Kabul edil-

100 000 

11 000 

2 000 

15 000 

23 000 
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B Düşülen 

529 4598 sayılı knun gereğin
ce yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

534 Yüksek okullar genel 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir, 

543 Müzeler ve anıtlar genel 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

555 Kamp giderleri 101 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

569 Prevantoryum ve sana
toryum pansiyonuna yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
579 Merkez büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

580 ÎUer büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

585 Yolluklar 10 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

588 Ankara Gençlik parkı 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

604 Demiryollar ve limanlar 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

605 Yapı ve imar işleri, 
yapma, kamulaştırma ve 
esaslı onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

606 Yollar ve köprüler 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

60$ Aııln-a lâgımlsrının yap-
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Eklenen 

2 000 

20 000 

3 000 

B. 

612 

25 000 

2 500 

500 

50 000 

1 900 000 

359 000 

958 032 

621 

623 

628 

653 

661 

668 

681 

Düşülen Eklenen 
ma giderler 750 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Ankara Tıp ve Fen Fa
külteleri yapımına iliş
kin her türlü giderler 1 892 032 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Ekonomi Bakanlığı 
Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.. 
Taşıt giderleri 3 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Sanat modelleri satın 
alınması »dağıtılması gi
derleri 6 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Yolluklar 20 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Okullar, kurumlar, yurt
lar 50 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Sağlık memurları ve 
sağlık koruyucularının 
hayvan yemi karşılığı 40 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
1437 sayılı kanun gere
ğince verilecek avans
lar 10 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
688 Merkez büro gider

leri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

697 Taşıma giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edil-
miştüv 
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717 

718 

122 

726 

727 

733 

m 

747 

749 

750 

751 

Telefon ve başka ha
berleşme ücret ve ge
derleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Kira karşılığa 
BAŞKAN — Kabul edik 
mistir. 
Yolluklar 
BAŞKAtf *-• fifl&tfl e k 
miştir. 
Harb gereçleri ve teç
hizat giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Kara taşıtları ve â€&iz 
muhafızla vasıtaları gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edil-

Eklenea. 

4 000 

1 500 

7 500 

30 2ÖÜ 

Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edâk 
mistir. 
3944 sayılı kanan ge* 
reğinc» verilecek hay
van yem karşiltğı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Tarıriî 
Merkez büro gderîeri 
BAŞKAN — K&m edil
miştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Itabtrf edil
miştir. 
Posta, telgraf V8 UÎ€-
fon ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul etîil. 
mistir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN —Kabul edik 
mistir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil* 
mistir. 

27 000 

5 CföÖ 

9 000 

6 750 

m 

5 000 

5 000 

1 000 

B. 
.'53 

m 

762 
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Düşülen 

Giyecekler 
BAŞKAN ̂ ~%$m om* 
mistir. 
Tarımsal savaş işle** 3 @G$ 
BAŞKAN — &*&tt$ <58& 
mistir. 
Veteriner aanşı tah»£* 
f&zevleri, hastaneler, 
bakteriyolojievi vw •# 
rum kurumları ve labo-
ratuvar kurma» v* yöne* 
tim işleri giderleri 
BAŞKAN —Kabul e^i> 
mi|tir. 

763 Vetona** zootekni ıslâh 
ve üretme işleri giderleri 5ÖO 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

765 Okullar ve kurslar geaei 
giderleri 3 000 
BAŞKAN — H*buledö» 
mistir. 

766 Toprak îşleri Genel Mü
dürlüğü Ve gezici mah
kemeler genel giderleri § Ö(KT 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

769 Yüksek Tarım Enstitüsü 
giderleri 13 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

771 4291 sayılı kanun gere
ğince hayvan sağlık me
murlarına verilecek hay
van yem karşılığı 2 ÖÖÖ 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

781 Staj için yabancı mem
leketlere gönderilecek
lerin yolluk ve başka 
gerekli giderleri ve ay
lıkları tutarı Öğrenci Ö-
deneğinden az. olanlara 
verilecek fark 5 750 
BAŞKAN — Kabul edü-
miştiı. 

784 4481 sayılı kanun gere
ğince satmalmaeak i»*-
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Düşülen Eklenen 

11 000 

ÎO 000 

kina, âletler, ilâç ve ge
reç satmalına giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edil
mişti?. 

790 Krediler % 0.00 
BAŞKAN — Kabul edil
mişti?. 

Tje^re* Bakanlığı 
$2$ Posta, telgraf ve telef©a 

ücret vs giderleri 
SAŞKAN — Kabul «âü. 
misti?. 

884 "Sergi-ve kongreler gi
derleri 21 000 
BAŞKAN — Kabu! er i 
mişti?. 

887 'Ticaret ataşelikleri gi
derleri 
BAŞKAM ̂ JSâbnJ^Jİ-
mişti?. 

.Çftî H^ 3*kswJ# 
§55 fim .tenhfe $> W 

BAŞKAN — Kabujttür 
inişti?. 

860 Kongre ve Uluslararası 
kyrnçılara H^tılma fi-
de'rlei-i 30 000 
MŞ&AN— Kabul Sil
mişti?. 

868 Möto^s feuaunian gere
ğince verilecek ödenek
le* ,. 15 000 
B AŞgAN — Köbrf edil
mişti*. 

(Üçüncü madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Ma4$e fcakkinia njüîaiâa. yar 
mıî Maddeyi cetvelle oya arzediyorum. Kabul 
eâetfter iş*w«t b^fmraaı... Kabul etmiyefrier... 
Madde kabul «^ktoçtk. 

MADDŞ 4, r~ ]$4§ yjb M t p Kanununa 
bağlı (A) işretli cetvelin ilişik (4) sayılı eet-
v^lde y«rfk 4ert4pilef4a4en (147 O0O) lira düşü
lerek ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı y«Qİ4«*ı 
açıUn -bS&adjere oîağnöüatt l$*wwk kenul-
maştıır. 

6 :İ 
14] SAYILI CETVEÎ. 

B. Ura 
MJMî Eğitim Bakanlığı 

533 Ankara Fakülteleri genel gâ&eriej* & QQQ 
BAŞKAM — &aî?ul a^kö^i*. 

Çalışma Bakanlığı 
868 Mahsus kanunları gereğince ve

rilecek ödenekler 135 000 
BAŞKAN — gabul edilmiştir. 

m SAYîLî CETVEL 

Maliye Bakanlığı 
450 8827 sayılı kanun gereğince satın 

alınacak taşıtlar karşılığı 12 000 
SAŞKAK — «ftbul edilmiştir. 

479 A Londra Halkevine yardım 135 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Dördüncü madde tekrar tfkundu*) 

BAŞKAN --- Madde kaktada mü^m -var 
mı? Haddeyi ^ya juge&yprjuo. KabuJ e.§k»İ£r 
işaret buyursun. EtmjysBİer^ Mad^e 3$»bni 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BALKAN —* Maddeyi 4>ye ««ediyorum. Ka
bul <ede«İer... #tatiyen4«*... Ka%ul «dibniştî*. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

BAŞKAN •» Maddeyi ^y» araediyeruBft. K«-
bui edealer... Etmiyenle?... "K*bu4 edâmiçtir. 

basarının 4fömü»ü açîk oya arzediyorum. 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işetre4M eeivelde değişiklik yttpılması htikktn&a 
kamm imarım ve Bütçe Kom&sgonu raporu 
a/60) m -

BALKAN T~ Tasarmm -tümü hakkında -müta
lâa sogr mı? Mfkddeler* geşiknesyü oya aja*3i-
yorum: Kabul fidenle... Staaiyealsr... Kabol 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi arzediyorum: 

^ [1] 38 sayûı basmayazı tutanağın şonunda(far. 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet

velde değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin 12 nci bölümünün 3 ncü 
(Yabancı memleketler yolluğu) maddesinden 
1 000 lira indirilerek, 14 ncü (4598 sayılı kanun 
gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yolluk
ları) bölümüne aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mi? Maddeyi oya arzediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa yar 
mı? Maddeyi oya arzediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) i§aretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tesarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/80) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini oya arzedi
yorum. Kabul buyuranlar işaret buyursunlar... 
Etmiyenler ... Madelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Vâkıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği

şiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1. —. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı ^ölümlerine 
(76 407) lira ek Ödenek verilmiştir. 

.1946 0 : 1 

B. 

CETVEL 

&ii 
[1] $7 sayılı Basmayazı tutanağın sonunda-

Lira 
6 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun

lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Vakıf akarlar giderleri 4 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. . 

18 Yapı ve onarma işleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Hayrat giderleri 9 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Mahkeme giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Geçen yıl borçları 8 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 Eski yıllar borçlan 22 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Hükme bağlı borçlar 6 707 
BAŞKAN — Kabul "edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı'J Maddeyi cetvelle beraber oya arzediyorum: 
Kabul edenler işaret buyursun... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar işaret buyur
sun... Etmiyenler ... Made kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul edenler işaret buyursun ... 
Etmiyenler ...Madde kabul eilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

6. — 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve But-
ç6 Komisyonu raporu (1/16) 

BAŞKAN — 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarı
sının müzakeresine devam ediyoruz. 

A. '—Maliye Bakanlığı bütçesi. 

BAŞKAN — Tümü hakkında mütalâa var mı 
efendim? 

.<&, VEHBİ KOCAGÜNÜY (Erzurum);— 
Sayın arkadaşlarım; Maliye Bakanlığının bütr 

— 360 
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çesinde emekliler, dul ve yetimler için 10 mil
yon lira ayrılmıştır. Hükümetin bu refet ve 
şefkat eserlerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ederim. 

Geçim şartlarının bugünkü hali bu kıymetli 
arkadaşları, son 35 yıl içinde dört büyük muha
rebeye iştirak eden veya Devlet hizmetinde bu
lunan emekli arkadaşlarımızın sıkıntısını azalt-
mıya yeter bulmadım. Vatan bu arkadaşlara 
minnettardır. Oun için önümüzdeki yıldan iti
baren bunlara Hükümetten biraz daha şefkat eli
ni uzatmasını ve çektikleri sıkmtıyı#biraz daha 
hafifletmesini çok rica ediyorum. Bu arkadaş
ların birçoğu Cumhuriyetten evvel tekaüde sev-
kedilmişlerdir. Bir kısmı da Mjıhtelif tarihler-
deki Tekaüt Kanunlarına tâbi olarak muhtelif 
maşları alıyorlar. Meselâ; bir. binbaşı, bir yar
bay, 30 liradan 120 liraya kadar alanlar vardır. 
Bunun için Maliye Bakanlığı şimdi yeni bir ka
nun hazırlamaktadır. Maliye Bakanımızdan 
rica edeceğim ki, bu arkadaşların hepsini eşit 
tutsunlar, ve hepsini müsavi addederek, refaha 
kavuştursunlar. 

İkinci bir ricam da, Maliye Bütçesinde bir
çok derneklere yardım vardı. Bunlardan bir 
tanesi de İstanbul'da Askerî Emekliler derne
ğidir. Fakat bunun için burada hiç bir yardım 
yoktur. Bu derneğe yardım buyurmalarını çok 
rica ederim. 

3 ncü temas edeceğim nokta da borçlar mese
lesidir. Borçlar dolayısiyle Maliyemiz hakikaten 
ağır bir yük altındadır. Fakat borcumuzun çoğu 
iç borçtur. Bu iç borç, bir aile borcudur. Bu 
sebepten sıkılmağa gelmez, Yalnız ödemenin bi
rinci şartını Devlet tasarruflarında buluyorum. 
Bunun için önümüzdeki yıldan itibaren bütün Ba
kanlar kendi dairelerinde Devlet tasarrufuna 
doğru kuvvetli adım atarlarsa bu borçları öde
menin çaresi bulunmuş olur. . 

Tasarruftan bahsederken, kadrolarda bir de 
taşıt kadrosu vardır. Yani otomobiller kadro
su. Ben bunu çok buldum, gittikçe de çoğal
maktadır. Sayın arkadaşlar; motorize olmak 
bugünkü devrin icabıdır, fakat bir şartla. O da 
akar yakıt menbalarımız içimizde olmalıdır. Ye
dek parçalarını kendimiz yapabilmeliyiz. Bun
dan başka bütün atölyelerimiz tamamen işler bir 
vaziyette olmalıdır. Bu şartlar olmadıkça bir 
memleketin baştan başa motörleşmeye veya mo
torlu araçları çoğaltmağa imkân yoktur. Bu se^ 

bepten bütün Bakan arkadaşlarımdan rica ede
rim merkezde veya dışarıda mutlaka motörleşme 
değil. Biz daha hayvanın sırtından müstağni ka
lacak bir halde değiliz. Paramızın akaryakıta 
avuç avuç gitmemesi içi bu vasıtalardan yine isti
fade etmeliyiz. 

Mâruzâtımın bilhassa önemli noktası budur. 
CEMİL ALEVLİ (Gaziantep) — Sayın ar

kadaşlar; Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken Türk işçisini ilgilendiren bir nokta üzerin
de sayın Maliye Bakanımızdan bir ricada bu
lunmak için söz almış bulunuyorum. 

Bu fırsattan istifade ederek Millî Sanayiimi
zin temel taşı olan Türk İşçisini her bakımdan 
geliştirmek ve onları lâyık oldukları refah 
seviyesine bir an evvel ulaştırmak maksadiyle 
hükümetimizin almış olduğu muhtelif himaye 
tedbirlerini bu kürsüden şükranla anmağı bir 
vazife bilirim. * 

Az yevmiye ile geçinen işçilerimizi himaye mak
sadiyle harbten önce Yüksek Meclisjn* kabul bu
yurduğu bir kanun gereğince 120 kuruşa kadar 
yevmiye alan işçilerin 80 kuruşu kazanç vergi
sinden muaf tutulduğu malûm olan bir keyfi? 
yettir. Bu kanun yapıldığı sırada asgari ame
le yevmiyesi altmış kuruş olduğuna göre işçi-, 
lerimiz bu muafiyetten istifade etmek sure
tiyle Yüksek Meclisin istihdaf ettiği himayeye 
mazhar oluyorlardı. Fakat harb senelerinde ve 
bugün dahi içinde bulunduğumuz şartların icabı 
olarak evvelce 60 kuruş alan amele 250 kuruş 
yevmiye almakta olduğuna göre hiçbir amele 
mevzuubahis muafiyetten istifade edememek
tedir. Başka kelime ile ifade edilirse Kazanç Ver
gisi Kanununun arzetiğim bu muafiyet madde
si işlemez bir hale geldiğinden işçilerimiz ıstı
rap duymaktadırlar, * " 

Maliye Bakanlığının son zamanlarda Yüksek 
Meclise tevdi etmiş bulunduğu yeni Kazanç 
Vergisi Kanun tasarısını ben de tetkik ettim. 
İçişlerimizi çok yakından alâkadar «eden bu 
mevzua dair bir şeye rastlamadım. 

Sabahtan akşama kadar iki buçuk, lira yev
miye ile çalışıp bununla ekseriya biçjaileyi ku-
lâyemut denecek tarzda geçindirmek ; zorunda 
olan işçilerimiz hakkında Yüksek Meclisin: gös
tereceği hassasiyete güvenerek bunları arzet-
raiş bulunuyorum. 

Binaenaleyh bu yeni Kazanç Vergisi tasarı
sında içinde bulunduğumuz bugünkü hayat 
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a t a t t ı j f e f e i M&rsk §©£ mühim olan 
im mmmâ® > ss&i taunun Mkd&f et&gi •mâg*-

mUsti tofca^f #fe»İ§ olmak « k s a < i y l e beş lir 
^ft^Mte mmmeMm imlmv 3&P k»ruşu-
nun Kazanç Vergisinden muaf tutukfta,şjL h.u$u* 
mmn. % * » M?&¥£ $%kmmiz tarafınd&n na
zarı frj&ke aİHim&şı&ı taıe&pj m <riça fiberim. 

m. OTHJI» #U&U&AN (Hatay) — Sayın ar
kadaşlar, M&tay,?*n Ana*vatana ilhakı «ırasında 
hakkı ^yarm-ı konıs>u devlet h e s a t a a kullanan 
ve orayi ge§«« halkı*! tmemleekttettizde 'bıraktık
ları birtakım foağ, 'bahçe, tarla ve&ak emlâk 
HMw«utfcur. l iuna Hi&hsus kanun mucibince bun-
] ^ «atılae&k ve be4eli kendilerine gönderilecek, 
ti. Fskat fetmlarşn bir kısmı mühimminin 
nağmesi esi henüz yapjlımmıştı>r. V« sahipsiz bir 
lıaldedi-r. ü u topmklar-da-n bugün istifade «dik
lemiyor. Halk bundan çok müştekidir. 

Son Ekim ayında arkadaşlarımızla yaptığı-
tnız gezide buna ait çok şikâyetler dinledik. 
Faraza Aktepe Budağında halk bizzat bize gös
terdi, şu toprakları görüyorsunuz, bakın bahçe 
yapmağa, çok elverişli olduğu halde bundan 
hiç istifâde edemiyoruz. Bunlardan istifade et
mek çaE^erini «aklayın dediler. 

JJaMkatejı geçen sene ye evvelki sene de 
Î?U »iey&u ijzerinde mâruzâtta bulunmuştum. 
Bu jtiopj-ajjların veyahut bu mülkin - Herhangi 
bir .ta-ri&e ilhak ed&djği seneye en doğrusu 1939 
İene^j tapu kaydına göre - bedellerini sahiple
r c e yermek ve bu .mülkü v e ku tarlayı, bahçeyi 
y^ş&ireyi >&lJka dağıtarak bunlardan istifade 
e.tH*ek imkiânjinı sağlamak ve .bu suretle de mem
leketin ^o»pj»işjn^ hiZimet etmek gok yerinde 
olur. Bunu bu sene de bilmy&aseke yjnş &aym 

\M^-^^mmm^y&35»^ dikkat nazarına arzet-
me$i münasip gör4öm. 

.$uıı&ı& kaşka yi^e geziterkıiz s*rasında hal
kla köfeftssam&mi ulftk kir mülke veya bir ti
carethaneye inhisar j$3m fakir bazı kimselerin 
k « ^ a î S #^toama^ıgttiâa^ vp geçimlerinin çok 

j a k ^ t j p ^ 4ü$ü#ü$âeışı kiralarnım artırılama-
$&8«ıa sn&kakİ yprgilerin gitmiş olmasından 
ç jk şj&$ye£ ettiler. Gpr|İ '\>mm İ$h bir ka-
vm fatmm&m kmphımafcu piduğunu işiti
yoruz. Ümit ederiz ki, orada Mlkaşsa. geçimi 
y£$Hş fer ^ M ^ .fek^v ysey a ^üjktetaaa inhi-
m «âe» ^ jfcajk içjjtfâe sOBteı k» S ikantAn kur-

taracak bir tedbir alınması da dikkat nazarmâ 
| alınmalıdır. 
| 3 neü mâruzâtım; benden evvel söz alan 
i arkadaşımızın da buyurduğu gibi emekliler me

selesidir. Evvelki sene hattâ geçen -sene bunun 
Üzerinde mâruzâtta bulunrnuştum. Arkadaşlar, 
emekli maaşlarında büyük müsavatsızlık var
dır. Millî Savunma Bakanlığının Tekaüt Şu-
skıde yaptırdığım bir cetvel üzerinden hülâsa-
tan arzı malûmat etmek istiyorum. 

Bir binbaşı kabul ettik ve bu binbaşının hiz
met müddetini 30 sene farzettik. 30 «ene hizmet 
etmiş bir binbaşı eski kanunlarımıza, yaai 
altın para zamanındaki paraya göre tekaüt ed&U 
miş. Altın kâğıda tahvil edilmi, kâğıda tahvü 
edildikten spnra üzerine muhtelif tarihlerde 
muhtelif kanunlarla yapılan zamlarla bu bin.-
başının maaşı bugün 30 lira 36 kuruştur. , 

11 Ağustos 1325 den 1 Mart 1330 za kadsar 
tekaüt planlara, yine ,30 sene hizmet etmiş hir 
binbaşıya 5:3 lira 6g kus-uş veriliyor. 

Bir Mart 1Ş30 dan ICasım i m kadar teka
üt olanlara 53 lira 90 kuruş veriliypr. 

Kasım 1339 dan J. Eylül 1929 za kad-ftr plan
lara 66 lira veriliypr. Ve njhayet JL Arajtjk 
1935 den 1 Eylül 1939 za kadar tekaüt olanlara, 
yine 30 sene hizmet etmüş bjr kiöbftşıya 80 Ijra 
40 kuruş yeriliyor» 

1 Haziran 1944 den sonra tekaüt planlara 
da, yine 30 sene hizjnet etmiş bir binbaşıya, 96 
lira veriliyor. Binaenaleyh rütbesi binbaşı, i^z-
met.i 30 sene olan bu za t l a r^ ^ıaa^lar^ araflinda 
36. 58 liradan 96 liraya kadar tahavvül eden 
bü* fark vardır. Bunların hiç birisi id^ğ.er-jaa» 
aynı değildir. Arada pârjz bir haksızlık ı^v$$fc. 
tur. Gergi Hükümetimiz büyük bjr şe£eka$ 
göstermiş. Aldığımız kş/b^re göre, .29 m j l y ^ 
lira ola^n tekaüt maaşiarAna ,10 milyon lÂra d$İUa 
zammedilerek 39 filyon liraya çıkar;ıijaaş ve bu 
paranın taksimi için 4e ; maaşı az planlara .< âha 
faMa ye maaşı yüksek olanlara da da^ıa az :plmak 
ü^ere bir zam yapılmftşı ve k i r l^erlih 4Ĵ ŞÜ--
nülmüştür. flakat bununla yine bir adial^t t£.-
min edilmiş olmıypr. Çwıki altın esasıma $$$# 
tekaüt edilnftiş mütekaitler bu^d^n zarar .-görü
yorlar. Ondajı sonra gelen maaşlar, kügük,» jrani 
aııa maaşı küçük, bunun üzerine yijz4e $0 - &Q 
- hattâ 200 4 P kpysftnız bugünkü dur i im]a r^ 
düzeltmeğe imkân yoktur. Onlar ela v a ^ n A5^ 
çaljşiftişlaiîdır. Arkadaşlar • bu, prdu içâi b ^ ^ 
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olduğu gribi mülkiye mütekaitleri için de böy
ledir. Yapılacak yeni bir kanunda böyle 
bir nispet değil, imkânı varsa Hüküme
timiz daha büyük bir şefkat göstererek 
bu adaletsizliği ve müsavatsızlığı ortadan 
kaldırarak son tekaüt kanuna göre hizme
ti müsavi olanlara aynı paranın verilmesi 
nin tahtı imkâna alınması yerinde olur. Ve se* 
nelerdenberi mrüzminleşmis olan bu şikâyet ve 
yara da. ortadan kalkar. Biz de hakikaten, he
pimiz de bundan bir zevki maııeviy bir inşirah 
duyarız. Benim Maliye Bakanından rieam böy
le yüzde nispetleri değil son tekaüt kanunla
rına, göre hepsini bir hale getirmek ve bu işi 
tesviye etmektir. Bunu riea edeceğim. 

BAŞKAN — Havayolları Bütçesinde ak
tarma yapılması hakkındaki tasarıya oy ver-
miyen var mı?... Oy toplama işi bitmiştir. 

Dr. AZÎZ PERKÜN (Konya) — Yüce Kamu
tay, Bütçeyi gözden geçirirken Maliye Bakan
lığı yardımlar faslında Çocuk Esirgeme Kuru
muna ayrılan sadaka dikkatimi çekti. Ne ha
zin bir tecellidir ki kara yazılı Türk tomurcuk
larını bağrında toplayıp yaşatmaya çalışan bu 
kuruma Hükümet te tıpkı oradakiTere talihi gibi 
davranmış. 

Değerli arkadaşlar. Şefkat hayatın esası, 
bunu şuurla, zevkle duyup gösterebilen de an
cak insandır. Ve hiç şüphesiz dünyadaki insan 
topluluklarının en cömerdi en, merhametlisi de 
Bfîyük Türk Milletidir. Hür Türk Toprakları
nın en ücra köşelerine kadar şümulü olan Dev
let Bütçesinin bu yurtta yer yer serpilmiş olan 
körpe baht esirlerine, at, ağaç ve keçilere verdi
ği kıymet kadar olsun alâka göstermediğini gör
dükten sonra iç sızısı duymamak mümkün de-
ğîl... 

Bunda bir zühul olduğuna inanmak istiyo
rum. Beş bin liralık gibi küçük bir yardımı 
milyarlık bütçesiyle öğünen bir devlet değil, en 
mütevazı bir belediye, orta halli; fakat şefkatli 
bir vatandaş bile yapar. 

Çöeukhı babalan düşünebilen baş, babasız ve 
yuvasız yavruları asla ihmal edemez arkadaşlar, 
Çocuk Esirgeme Kurumu, Ankara'ya münhasır 
ve yalnız Samanpazarı'ndan Keçiören'e uzan
mış bir teşekkül değil, köylerine varmcıya ka
dar, bütün Türk vatanına kol atmış ve be
nimsenmiş millî, içtimai, insani bir hamle ciha
zıdır.. 
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Ne yazrk ki,. Hfîkffmethı yayınladığr beyim* 

namedeki iane toplama yasağı, İkt müessesenin' 
gelir kaynaklarını şimdiden kurutmtrş, êsasen* 
mahdut o t a ; kmısesfcr çocttİr, bakımsız- çocuk, 
aç çocuk himayesi işi şimdiden aksamıştır. 

Hilhaktanberi Mr baş etrafında toplanmağı 
şiar edinerek Devletler kurmuşr olan v£ bağ
lılığım, itaatini, hürmetini ona «baba»; adın» 
takmakla ifade eden Türk Mîlleti; yukarıda 
arzettiğim yasaktan gayri bir de, (Devlet tra-
banın) çocuğu müTıfinsemediğme, kıymetlen
dirmediğine şahit olursa acıma duygusunu, 
yardım zevkini yavaş yavaş- kaybeder. Böyle
likle de bu güzel hayır kurumunun esasen erir? 
ve sıska olan bünyesi erir, dağılır, silinir gider. 

Eğer, bekamızın temelini teşkil etfeır ve 
maalesef yarıyarrya ölümle biten, çocuk işi 
Devlet çapında hayati ve muazzam bir <îâVa 
olarak doğana kundak, Ölene kefen saran el; 
hayata çırılçıplak goz açmış yoksul ve bakmı
şız olanlarda da dudaklarını ıslatacak bir/dam
la südü midelerinin feryadını dindirecek bîr 
lokma ekmeği esirgememelidir. Üniversiteler 
bütçesi görüşülürken, Muhterem Hocam Saim 
Dilenire (Bütçe yapılmış, olan olmuş, artık de
ğişmez) buyurmuşlardı. Evet,: belki öyledir 
belki öyle olması lâzımgelir gibi, görünür. Am
ma millî haaytımızla, istikbalimizle, her çeşit 
hareket ve hamlelerimizle ilgili bulunan bu 
işte öyle düşünmiyeceklerine imanım var. 

Bu Millet isterse, Yüce Meclis dilerse, zora 
geldikçe yenip değiştirdiği vefasız talihlerimiz 
gibi onu da değiştirir. 

Eşsiz idaresi, yenilmez azmi ile çağlar bo
yunca, tarihin bile seyrini değiştirmiş olan ve' 
istediği anda bütün nesillerine yepyeni ay ay
dın hayat ufukları açmış olan kadir Türk Ha
letinin Yüce Meclisi, Çocuk Esirgeare Kuruma* 
na yardım sayıkbyan kısır, sıska rakam aded-
lerini mi değiştiremiyeeek? Bs, bir hak arka
daşlar ; aeezemîzin umduğu, sefaletin beklediği' 
haktır. Hem de ne tetkika ne tahlile as de 
gönül çelen nezaket yüklü vaitLere tahammüKI 
olmıyan bir haktır.. 

Ele alınmak üzere bir karara varılmamış t* 
sezinlediğim şu veya bu görüş, düşünüş re du
yuşları tefhim zımnında, bu çelimsiz yardım; 
Çocuk Esirgeme Kurumuna reva görülmüş ise 
çok yanlış ve çıkmaz bir yol tutulmuş demek
tir. Şayet benim anladığım gibi değ&e, ba 
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ttradil davanın temelleri atılmcıya kadar olsun, 
aziz Türk goncalarını sefaletin, ölümün mer
hametsiz kollarından kurtarmağa uğraşan Ço
cuk Esirgeme Kurumunu haklarından, hissele
rinden mahrum etmeyin... 

Şefkatle çarptığını bildiğim ana ve baba 
kalblerinizden başka ısıtacak güneşleri bulunmı-
yân yavrularımızın göz yaşlarım kurutacak ılık 
ışıklarınızı esirgemeyin.. Onlara da verin... Hiç 
olmazsa gelecek seneler için olsun verin ki... 
Bu mukaddes Türk mabedinden uzanan halas
kar ve yumuşak millet elinin okşayıcı temas-
lariyle onlar da gelişsin ve bu aziz yurda ve
rimli, gürbüz birer varlık olabilsinler. (Alkış
lar.) •"'.•' 

BAŞKAN — Eminittin Çeliköz. 
EMÎNİTTÎN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Aziz 

arkadaşlarım, Maliye işleri gerçi benim mesle
kim değil amma bütçeyi tetkik ederken hoş
landığım bazı noktalar vardı, onun için huzu
runuza geldim. 
Maliye Bakanlığının 1947 bütçesini beş kısım
dan ibaret olan bölümlerindeki giderleri ve ha
yır kurumlarına olan yardımları birer birer 
gördüm ve üzerinde düşündüm, içim açıldı. 
Komisyonun raporunu da okudum, cidden çok 
çalışılmış. Memleket, millet hayrına olan nok
talar üzerinde durulmuş, önümüzdeki yılın iş
lerini karşılayacak ödenek vesair giderler yük
sek bir-»kiyaset mahsulü ve ileri bir görüşün 
mahsulü olarak ortaya konulmuştur. 

Bütçede birçok tasarruflar da yapılmıştır. 
Bu da ayrıca sevinilecek bir noktadır. 

Bu münasebetle ve bu sevincim dolayısiyle 
size bir noktayı belirtmek istiyorum. 

Elimizdeki bütçenin 415 nci maddesinin 4 
ncü faslına 4910 sayılı kanun mucibince vezne
darları» ve yardımcılarına ödenek olarak 300 bin 
lijra bütçeye kabul etmiş .Kanun 1946 yılının be
şinci ayında çıkmış altıncı ayında yayınlanmış. 
Birçok bankalar bunu veriyorlar. Bu kanun 
çıktıktan sonra bununla alâkalı insanlar, bu işle 
meşgul i.olan insanlar çok sevinmişlerdi, bunların 
bu sevinçlerini belirtmek için size ufak bir İM 
nokta, arzedeceğim; müsaadenizi rica ederim. 
İleriye gitmiye hacet yok, Ankara 'da 11 yaşın
da gezip gazete satan veyâ  boynunda işporta asıp 
dolaşan çocuklara sordum; ne alırsınız siz günde 
dedim: İ aşağı gün^e 250 kuruş alırız dediler. 
En basilğlokantalardan sordum, günde ne kaza-
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nırsmız dedim. 15 lira safi kazanmazsak dük
kânı işletmeyiz dediler. Bunlar küçükleri, artık 
büyüklerini siz tasavvur buyurunuz. 

Bundan sonra bir de vezne memurlarım dü
şünelim. Bunların belki en az maaş alanlar ol
duğunu tasavvur ediniz. Bununla geçinmeğe 
çalışacak ve belki de 3 - 5 çocuğu vardır. Onla
rı okutmağa çalışıyorlar. Şimdi bunlara 10 
lira çocuk zammı vereceğiz. Fakat onların, 15 
lira kazanmazsam dükkânı açmam diyenlerin 
çocukları da ayrıca kazanıyor. Onun için bu 
fasla 300 000 lira ödenek konması beni çok se
vindirdi. Bunu işitsinler ve biran evvel mem
nun olsunlar, sevinsinler diye düşünmüştüm. 
Bunun için de Bütçe Komisyonuna teşekkür 
ederim. 

İkinci bir nokta; 431 nci maddenin dördüncü 
faslı; bunda da Muamelât vergisi için sarf edilen 
350 bin liraya mukabil 335 bini indirilerek 15 
bin lira kabul edilmesi gelir bütçesinde Muame
le vergisi üzerinde değişiklik olacağım bana 
sezdirdi, sevindirdi. Bundan dolayı teşekkür 
ederim. 

Sonra, şurada 441 nci madde var, okul ve 
kurs genel giderleri diye. Kursu tabiî anlıyor
sunuz. Fakat okul deyince Maliyenin Meslek 
Mektebi aklıma geldi. Oraya arkadaşlardan 
Abdi Ağabeyoğlu ve Fuat Bilal'la birlikte git
miştim. Mektebi dolaştık, cidden bizim arzu 
ettiğimiz şekilde yürüyen bir mektep. Birçok say
manlar görürdük de merak ederdik, bu değerli say
manlar nereden çıkıyor diye. Bir gün fırsat çıkmca 
iki arkadaşla beraber gittik mektebi gezdik. Bu 
okulun bütçesi geçen sene : 377 750 iken bu se
ne 294 000 liraya indirilmiştir. Bu indirme 
üzerinde iyi veya kötü diye bir şey söylemiye-
ceğim. Sırf böyle bir mektebe malik olmasından 
dolayı Maliye Bakanlığını ve bu milleti tebrik 
ederim. 

Maliye Bakanlığı bütçesini önümüzdeki yıl 
için de şenlikle tatbik etmesini dilerim. 

BAKAN — 1946 yılı bütçesinde aktarma ya
pılması hakkındaki tasarıya oy vermiyen varmı? 
Oy toplama işi bitmiştir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Aziz arkadaş
larım, muhterem arkadaşlarımın emeklilerin 
terfihi yolundaki mütaalardan cesaret alarak 
ve bana yazılan bazı mektuplar dolayısiyle yük
sek huzurunuzda mâruzâtta bulunarak vicdanı-

— 304 — 
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hıza hitabedeceğim. Arkadaşlar, birinci Büyük 
Millet Meclisinin bu vatan ve millete yaptığı 
hizmet fevkinde bir hizmet tasavvur edermisi-
niz, dersem, muhakkak hayır cevabını verirsi
niz. 

îşte o gün hayatımı istihkar ederek bu sakaf 
altına gelen ve memleketi, milleti kurtarıp 
bugünkü şu hale getiren kimselerden bazıları 
vardır. Bunlar hakkında benim ricam şu ola
caktır: Essen, geçenlerde partice yapılan bir 
tetkikata göre bunlardan pek çok kimse de 
kalmamıştır. Bunlara, hayatlariyle kaim olmak 
şartiyle, birer hidematı vataniye maaşı veril
mesini onlar namına rica ediyorum. Bunlardan 
vefat eden ailesine kefen parası bulamıyanla-
rm şahidiyim. 

İkinci maruzatım, elime şimdi şöyle bir 
mektup geldi. Müsaade buyurursanız aynen 
okuyacağım: «Bu mektubumla size bir hayra 
delâletiniz için rica ediyorum. Biliyorsunuz ki 
Bareme dâhil memur evlâtlarına kaç tane olur
sa olsun çocuk zammı veriliyor. Halbuki emek
lilerle müstahdemlerin üç çocukton başka olan 
çocuklarına zam verilmiyor. Bu bariz bir ada
letsizliktir» diyor. Ben de aynen Heyeti Umumi-
yeye arzediyorum. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Arkadaşlar; 
ben tediye sistemimizde mevcut ve tashihi ga
yet kolay küçük bir aksaklıktan bahsetmek 
isterim. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. 

Herhangi bir dairede bir tediye yapmak, 
hattâ bir avans vermek için ait olan daire bir 
tediye mucibi yazar. Bu muhasebeye gider, mu
hasebe bunu kontrol eder. Buradan Merkez Mu
hasebeciliğine gönderilir. Tekrar döner, daire
sine gelir. Oradan Danıştaya gider ve yine Ba
kanlığa gelir, tekrar gönderilir Merkez Muha
sebeciliğine. Böyle basit bir tediye için hattâ 
(10) liralık bir tediye için bile 20 - 30 memur 
esaslı bir surette meşgul edilir. Ve bir çok 
emek sarfedilir, neticede tediye yapılır. 

Bu kompilike işin basitleştirilmesi lâzımdır. 
Bir de memurlara yapılan tediyatta çarşaf 

gibi borduralar kulamlıyor. Bu hem kırtasiye
nin ziyanı hem de emeğin israfıdır. Bir memu
run maaş tediyesi 100 lira, 500 lira ne ise basit 
bir bordro içinde yapılmalıdır. Bu hususta Baka
nın dikkatini çekmek istiyorum. Çünki bu sayede 
bir çok faydaların sağlanacağı ve memurlardan 
bir kısmının tasarruf edileceği kanaatindeyim. 
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Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) —Sa

yın arkadaşlar, benden evvel arkadaşlarım 
emeklilerden bahsettiler. Bendeniz de bir nok
taya nazarı dikkatinizi çekmek istiyorum. O da 
emekli deyince şüphe yok ki Devletin bütün as
ker, sivil emeklileri maksuttur. Yalnız emek
lileri ikiye ayırarak terfih esasını gozönüne al
mak lâzımdır. Emeklilerin bir kısmı ya vazife 
esnasında malûl olmuş, veyahut kanuni müd
detini doldurmuş, yaş haddine gelmiş artık be
denen iş yapamıyacak bir hale gelmiş olanlar
dır. Bir kısmı da kendi arzulariyle hizmetleri 
esnasında emekliye ayrılmış veyahut vazife gö
remez bir hale gelmiş te kendilerinin emekliye 
ayrılması Hükümetçe lüzumlu görülmüş olan
lardır. Bu iki kısım arasında mühim fark var
dır. Zam yapılırken bu farkı gözeterek yap
mak adilâne ve hakşinasane olur. Emeklilerin 
terfihi meselesi mevzuubahis olurken, bunlara 
merhamet ve şefkat tâbirini kullanmak doğru 
olmaz. Bunlar için bir hak olarak meseleyi gö
ze almak lâzımdır. Bir kere bizim vaziyetimiz, 
bizim durmumuz hiç şüphe yoktur ki, istisnai 
bir durumdur. Yarım aşıra yakın bir zaman-
danberi bu Devlet bünyesinde yer alan insanlar 
mütemadiyen millî istiklâl ve millî istikbal te
min etmek davasıyla mütemadi uğraşmış insan
lardır. İşte şimdi bahis mevzuu olan emekliler 
bu adamlardır. İyi bir istikbal yapmak için 
kendi refahlarının feda edilmesini hoş görmüş, 
sabır ve tevekkülle vazifelerinde çalışmış, onla
rın istikbali olan, bugünü bize temin etmiş bu 
yaşlanmış, yıpranmış olan emeklileri bu suretle 
düşünmek lâzımdır. Ohalde ogün refahların
dan feda eden, az bir para ile sıkıntı çekerek 
geçinen ve bir gün feraha çıkmak ümidini 
beslemiş olan bu biçarelerin bir hakları olduğu
nu kabul etmek lâzımdır. Emekli sözünden ey
tamda maksuttur. 

İkincisi: Bütün bu emekli dediğimiz mü
nevver zümrenin herbirinin üçer, beşer çocuğu 
vardır, kendi nafakalarını temin etmekten aciz 
olan bu biçareler pek tabiî olarak çocuklarını 
iyi yetiştiremezler. Bu çocuklar, istikbalin bü
yük insanları olacak olan bu çocuklar, iyi ye-
tişemezlerse memleket kaybetmiş olur. Hal
buki bunların babaları, anaları eğer müreffeh 
bir hayata nail olurlarsa tabiî çocuklar da is
tikbal için güzel yetiştirilmiş olurlar, bu da 
Devletin bünyesine büyük bir fayda temin eder. 
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Bu sözlerim herkesçe malûmdur ve herbirerle-
rimizin arzusu olduğuna da şüphe yoktur, ya
lınız bunun parasını nereden bulalım. Şüphe 
yok ki en büyük dâva budur. Arkadaşlar be
nim fikrimce bu bulunacak paranın ağırlığını, 
daha iyi bir hale nail olacak nesli atiye, istik
bale yüklemek zorundayız. Maliye Bakanlığı
mızın bunları terfih için, istikbal nesilleri tara
fından ödenecek bir para bulması temennisin-
deyim. 

Eski emeklilerle yeni emekliler arasındaki 
müsavata gelince; bu arzuya iştirak etmiyen 
hiçbir arkadaş tasavvur edemem. Bunun bir 
çok acı misalleri vardır. Emekli arkadaşları
mıza ait bu acı misallerle teessürünüzü deşmek 
istemem. Ümidederim Bakanlar Kurulu bu 
emekli ve eytam işini ele alarak esaslı bir su
rette hal şekli bulacaktır. 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki tasarıya rey vermiyen var mı? 

Oy toplama işi bitmiştir. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlar, bendenizce, işinde muvaffak olmuş bir 
arkdaşmız sıfatiyle, bütçe hayatta insanın te
neffüs ettiği havadır. Ciğeri de onun masraf
larıdır. Binaenaleyh bir insanın iyi teneffüs 
edebilmesi, yaşıyabilmesi için ciğerinin sağlam 
olması lâzımdır, bütçe ne kadar kabarık olur
sa olsun, kendi hesabıma, korkmam. Fakat mas
raflardan korkarım. Binaenaleyh tasarrufa ne 
kadar ehemmiyet verirsek o kabarmış olan büt
çeden artan para ile mektep, hastane vesaire 
yapılarak milletin en mühim ihtiyacı karşılan
mış olur. Biz iş adamları, masrafların büyüğün
den korkmayız, küçüğünden korkarız. Çünki 
büyük masraflar yaptığımız zaman kasaya; şu
nu tediye et, deriz. Para yok cevabını alırız. 
Niçin dediğimiz zaman, Şunu yapdm bunu yap
tın lüzumsuzca iş hayatı haricinde masraf yap
tın onun için para kalmadı, der. Binaenaleyh 
bunu biz bir defa tecrübe ettik mi ondan sonra 
büyük masraflardan kendimizi çekeriz. Fakat 
küçük masraf ve sinsi masraflar; beşinci kol
dan daha fena _ olan şeylerdir. (Gülüşmeler) 
onun için biz ticaret hayatımızı kemiren bu kü
çük masraflardan çok korkarız. Tabiî kendi iş 
hayatımızda korktuğumuz bu masraflar gibi 
devlet hayatında da korkulacak masraflar var-
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dır. Kendi görüşüme, kendi anlayışıma göre 
bunları arzedeceğim. 

Birincisi; memurlarımızın günlük mesai sa
ati : Sayın arkadaşlar, cihanda, hiçbir işçi, 
hiçbir memur haftada 36 saat çalışmaz. Fakat 
bizim memurlarımız günde 6,5 saat hesabiyle, 
Cumartesi de öğleye kadar haftada 36,5 saat 
çalışıyor. Bütün iş yerlerinde 48 saat çalışırlar. 
Efendim, amma diyeceksiniz ki buldunuz da 
memurun yarım saat, bir saat çalışmasına mı 
takıldınız. îş hayatımızda biz işçilerimizi ça
lıştırırken iş kanunu vardır. 

Kapının önünde bir işe başlama, paydos 
etme ve tekrar işe başlama zamanlarını 
yazar liste vardır. Saat 17 de paydos ola
cağını kabul edersek ve işçi şayet 17,10 
da çıkarsa, kontrolör buna muttali olur
sa bizi zabıt tutturur mahkemeye gider ve 
bizi tecziye ettirir. Binaenaleyh bu nokta kanuna 
alınmıştır. Niçin amele 48 saat çalışırken biz 
memur arkadaşlarımızı bundan az çalıştıralım! 

Yalnız Adliye memurlarımız, kıymetli hâ
kimlerimiz sabah dokuzda işe başlarlar 12 ye 
kadar, öğleden sonra tekrar gelirler akşama ka
dar iş görürler. Bir hâkim günde otuz dâvaya 
bakıyor. Tabiî resmî geçit yapıyor değildir. îş 
burada da bitmiyor, dosyaları evine götürüp 
o zavallı hâkim gece de çalışıyor belki günde 15 
saat çalışıyor. P. T .T. Memurlarımız insan ha
yatının damarlardaki kanın hareketi gibi çalışı
yorlar. Bunlarda da saat yoktur. 

Zabıta memurlarımız 18 saat çalışırlar, öyle 
iken fevkalâde bir vaziyet zuhurunda yine iz
nini bırakır ayakta hem uyur hem çalışır. 

Denizyolları keza aynı şekilde, Demiryolları 
keza aynı şekildedir. Onun için rica edeceğim. 
Bir mesai programı yapılsın sabahları saat 9 
dan, saat bire kadar; saat 2,5 ta işbaşı saat 
6,5 ta akşam paydosu yapılsın. Fakat saat 6 da 
odacı dairelerin kapısını kapar içeride kalan 
memur masasındaki işi tertipler dosyaları yerine 
koyar, yarma hazır olur. Bundan kastim: 
günde 150 memur çalıştığını kabul edersek 1,5 
saatten 225 000 saat eder. Bu da günde se
kiz saat çalışan 28 125 memur eder. 

Arkadaşlar, bu kadar memurun mesaisine 
muadildir. Bunlar ortalama günde beşer lira 
alsalar günde 150 bin lira beyhude çalışmamış 
olduğu halde memura para verilmiş oluyor. 
Tabiî bu benim iş görüşümdür. Yine aynı he-

— 366 — 



B : 21 23.: 
sabi gözönünde tutarak günde 150 bin lira 
300 iş gününe zarbedilirse senede 45 milyon li
ra eder. tşte size ikinci bir üniversite. 

Memurların nizamnameleri yapılırken şim
diki gibi çalışma şeklinde değil, daha iyi ça
lışır, vazifesinde daha dikkatli olması için lâ-
zımgelen tedbirleri gözönünde bulundurmak 
şarttır. Ancak bu suretle bu işlere bir düzen 
verebiliriz. Meselâ memur işbaşına geldiği za
man dikkatli olmalıdır. Çünkü iş muvaffaki
yetin üç şartından birisi, birinci şartı dikkat
tir, çalışma ondan sonra gelir. O memur bü
roya geldiği zaman evvelâ ne yapacağım de
meli. öğleye kadar şu işi yapacağım, öğleyin gi
derken şu işleri yaptım, bitirdim, öğleden son
ra için şu işler kalmıştır, öğleden sonra ge
lince o işleri bitirmelidir. Akşama kadar yani 
saat altıya kadar çalışıp bugünkü mesaisini 
kapatırken gelen evraka lâzımgelen cevapları 
verip yarın ne lazımsa, yapması icabeden şeyi 
hazırllyacak, dosyalarını muntazam şekle ko
yacak, altı buçukta da çıkıp gidecek. Hükü
metten rica ediyorum, bu şekilde yapsın, Teşriî 
hayatta yeni olduğum için, ait olan makamı 
bilmiyorum, sayın arkadaşlarım takdir buyu
rurlar. 

Memurların bu çalışma durumları hakkında 
sayın arkadaşımız Cevat Dursunoğlu Ülkü 
mecmuasının 125 nci nüshasında güzel bir ma
kale yazmıştır o fikir kendilerinindir, kendi
lerinden rica ediyorum, gelsinler, fikirlerini 
burada da izah buyursunlar. 

Sonra arkadaşlar, tasarruf: Tasarufu temin 
için yeni memur katiyen almmıyacak. Yani 
şeflik memurluk ihdasından tamamen vazgeçil
melidir. Bu vaziyette ne yapılacak! Eski me
murlardan açıkta olanlar var, ben iş adamı ol
mak itibariyle en ufak bir işçinin kiymetini bi
lirim, herhangi bir vatandaşın ekmeğine mâni 
olmak istemem. Ben de üç çocuk babasıyım, 
binaenaleyh işinden olmasını istemem kimsenin. 
Fakat her şeyden de milletin işinin bitmesi 
memnun ve mesrur kalaraktah işinin başına dön
mesi lâraızdır. Bu itibarla eski arkadaşlar yerin
de kalsınlar, fakat iyi bir teşkilât kurulsun, iyi 
bir program yapılsın, yeni bir teşkilât kurul
duğu zamanda işe yarıyacak memurlar nere
lerde varsa oradan çekilip alınsın. Hariçten yeni 
memur alınmasın. Üniversitemiz var liselerimiz 
var buralarda birçok gençlerimiz okuyor. Hiçkimse 
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gelsin, ben ona para vereyim, onu memur yapa
yım diye bir taahhütte bulunmamıştır. Bunu 
daha açık olarak Millî Eğitim bütçesinde arze-
deceğim. 

Sonra; müsteşar, müsteşar yardımcısı, ve 
daire başkanlıkları derecesindeki memurlara 
birer oda verilsin ve geriye kalan memurlar da 
sıkışık bir durumda çalışsınlar; bu günkü du
rum doğru değildir. İşittiğime göre 100 e ya
kın apartman, ki her apartman 4 aileden 400 
ailenin sığabileceği kabul edilirse 100 bina, Dev
letin işgali altmdaymış. Geçen gün bir iş için 
Danıştaya gitmiştim. Gurur duydum. Birçok 
hâkimler, konulan sık masalar arasında gayet 
mütevazı bir şekilde çalışıyorlar. Türkiyenin en 
yüksek ve en son karar mercii olan bu hâkimler 
böyle çalışırken arzettiğim memurların böyle.ge
niş geniş yaşamalarına müsaade etmiyelim. 
Bunda fevkâalâde zaruret olmadıkça yeni mef
ruşat ve teçhizat, bilhassa lüks eşya alınmama
lıdır. Memur arkadaşlar, israf etmiş olmamak 
için, kendi evlerine alamadıkları lüks eşyayı 
resmî dairelerine aldırmamalıdırlar. 

Arkadaşlar bu nokta çok mühimdir. Herkes 
kendi yuvasının daha lüks tefriş edilmesini, 
konforlu olmasını ister. Fakat evine alamadığı 
bir şeyi nasıl olur da dairesine aldırabilir. Bunu. 
ehemmiyetle Hükümetin dikkat nazarına arzet-
mek isterim. 

Maliyede, benim gördüğüme göre vergilerin 
tevhidinde, aylık cetvellerinde ve bizim iş haya
tında Maliyenin verdiği iş cetvellerinde bir me
mur için 13 sütün ayrılmıştır. Yani her memur 
için 13 sütun vardır, bu sütunlar ayrı ayrı dol
durulacaktır. Biz de 63 defterdarlık, 419 da 
malmüdürü vardır. Bu pösteki sayma işi için iki 
memur ayrılırsa 419 zarp 2 = 838 memur kul
lanılıyor demektir. 838 i 225 ile zarbedersek 
aşağı yukarı 220 000 lira eder. Bu rakamı da 
12 ile zarbedersek kırtasiyesini falan da dâhil 
edince, 3 milyon lirayı bulur. Demek ki, üç 
milyon lira pösteki saymak için masraf yapıl
maktadır. Memurların, Sayıştayın meşguliyet
lerini de paraya çevirirsek 4,5 milyon liralık bir 
tasarruf yapılabilir. 

Sayın Maliye Bakanımız belki bu, vergi re
formudur, diyecektir. Ben kendi hesabıma re
form, nazariye bilmem, herhangi bir büyük bi
nada icabı halinde kullanmak için, nasıl ki, bir 
yangın teissatı yapılırda icabında kullanılır, 
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Bence reform budur, onu her yerde görürsünüz. | 
İmdadı sıhhi çantaları da vardır, bizim müesse
selerimizde de vardır, icabında derhal yardım 
yerine gönderilir. Benim kabul edeceğim bir 
şey değildir. Doktor olmağa lüzum yoktur. 
Bugün sıtmanın tedavisi sulfata ile olur. Fakat 
ba/1 bünyeler vardır ki, sulfata ile tedavi 
olmaz. Hayır nazariye budur diye zorla sulfata 
mı yutturalım? (Gülüşmeler). 

Onun için sayın Maliye Bakanından rica edi
yorum; maaş bordrolarında bir sürü sütün var
dır Halbuki bu pekâlâ 3 sütün haline getirile
bilir. Bir sütununda maaş yazılır, ikinci sütu
nunda kesilecek vergilerin yekûnu yazılır, üçün
cü sütunda da itası yazılır. Meselâ 500 liralık 
maaştan 150 lira vergi kesilirse geri kalır 350 li- 1 
ra. Bu parayı verip bitirmelidir. 

Amma şimdi reform çıkaracaklar. Vergi 
reformu var. Geliratı bilmek lâzım. Geliratı 
bilmek lazımsa Maliye Bakanlığı bir defter tut
sun, çeşitli varidatı orada bulsun. Çeşitli vari
dat alacağız diye mükellefe fuzuli yük yükle
mek mi lâzım? Meselâ bir lokantaya 100 kilo et 
alınacaktır. Bunun on kilosu köftelik, beş ki
losu pirzola, yirmi kilosu kebaplık v. s. olacaksa 
aşçıbaşmın bunları müfredatiyle bilmesi lâ
zımdır amma eti alacak adamın bilmesine 
lüzum yoktur. Maliye Bakanlığı, gelirine ait 
teşkilâtını kendisi yapsın. 

Arkadaşlar, bu beyanname işinde Maliye bir 
memur için 13 kolon istiyor. Bendenizin tekli 
fimde üç kolon vardır. Bugün yapılmakta olan 
tediyede Hükümet birden 14 de kadar memur 
derecelerini ve vergiler çıktıktan sonra alacak
ları parayı gösterdi. Buradaki rakamlar o ka 
dar çoktur ki memur yazarken şaşırır? Meselâ 
85 yerine 58 yazar. Fabrikalar için vaziyeti 
bir düşünün. 300, 500 Amele çalıştıran fabri
kalar, 13 sütun yerine 26 sütun yazar. Kanunun 
tarif ettiği gibi bir işçi ayda 300 lira alırsa yev
miye 5 lira üzerinden vergisini hesap edip bu sü
tunlara doldurmak başlıbaşma bir iştir. 

Binaenaley tatbikatta yapılacaka olan, bize 
emreden kanunların tatbikatiyle mükellefiz. 
Bir an için yapmadığımızı kabul edersek ceza 
görürüz. Bu on sütunu doldurdum, memur 
300 lira alıyor, 75 lira da vergi veriyoruz, etti 
375. Bunun için de 375 üzerinden tekrar bord
royu yaparız. Binaenaleyh aziz Maliye Baka
nı hemşerimin nazarı dikkatini bu hususta ehem- j 
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miyetle celbederim. Buna bir çare bulsunlar. 

Bundan başka arkadaşlar, bordrolar dere-
cata gider. O derecatta hesap yanlışları yü
zünden uğraşmalar oluyor, ve sanayi muhase
beleri verimsiz olarak günlerce çalışmış oluyor, 
bu suretle bunların da önüne geçilmiş olur. 

Sayın Maliye Bakanımız geçen gün söyler
ken yeni kazanç vergisinin tadili üzerinde dur
dular, reforma tâbi olaraktan. Bendeniz Tica
ret Komisyonunda mütalâalarımı arzettim, bu 
mütlâalarımm neden ibaret olduğunu şimdi söy
lemek istemem. Yarın, huzurunuzda tekrar edi
yorum ki, % 90 bu mütalâam çıkacaktır. 

Sonra Muamele vergisi kadrosu çok lüzum
suz ve mükellefler için külfetli kadrolarla do
ludur. Bu kanun tadil edilirse bence milyonlar
ca lira tasarruf edilir» 

Sonra harice mühim miktarda para ve pul 
basmak için para vermekteyiz. Memleketimiz
de bu işleri yapacak sanatkâr vardır. Basa
cak matbaa yoksa bu matbaa getirilir ve mem
leketteki mevcut olan sanatkârlar teşvik edilir. 

Bazı vatandaşlar, arkadaşlar çok elimdir, 
bizim için bilhassa malûller için çok acıdır. Bu 
memlekette kazandıkları parayı Avrupaya gö-
türüyorlarmış. Buradan sülük gibi emip emip 
Avrupaya giderek o sülük kanı boşaltıp yine 
emmesin, bu kanı. Binaenaleyh ait olan makam 
neresi ise bir kanun teklif etsin memleket dahi
linde kazanılan parayı harice çıkarma, orada 
nemalandırmağı yasak etsin... Milyonlarca lira 
ecnebi bankalara verilip onların fen sanat ve 
kalkınmalarına yardım ediyor, kendi paramız 
bizde kalsın. Harice kim para çıkarırsa haini 
vatandır densin ve bu gibileri «Sultanları» gibi 
memleket haricine çıkaracak bir kanun yapıl
sın. (Bravo sesleri). 

Ekseriya bütçe yılı sonuna doğru sarfedil-
memiş tahsisatlar bulunuyor, bendeniz şahit ol
dum bunlardan birkaçına, daire müdürü, ya
hut daire âmiri, aman bu para ne olur ne ol
maz, bunu şuradan bir şey uydurup sarfetmek 
lâzımdır, diyorlar ve sarf ediyorlar. Bu çok 
fena bir âdet olmuştur. Bunun için bir müey
yide koysunlar ve yaptırmasınlar. 

Arkadaşlar; kırtasiyeciliğin önüne geçmek 
icabeder. Bu memlekette verem gibi bir hasta
lıktır. Bir defa memurları işinden alıkor. Me
murlar için evvelce arzettiğim iş talimatı yapı-
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lirken, memura salâhiyet verilsin, bilmiyorum 
var mıdır? Yoksa her memur kendi salâhiyeti
nin hududunu bilsin. Efendim kırtasiyecilikten 
çabuk kurtarılsın. Meselâ defterdarları ele ala
lım. Şu ol du, bu oldu, netice çıktı. Defter
dar imza etti filân. Ortadaki lüzumsuz müta
lâalar, münakaşalar kaldırılmalıdır. Maliye
de tahsil, tahakkuk şeflikleri vardır. Netice, 
Ahmed'in borcu yüz liradır. Bu, tahakkuk et
tikten sonra bir memura, al şunu tahsil et de
nir. îş bundan ibaret olduğu halde tahakkuk 
ayrı, tahsil ayrı olduğu için işler de uzayıp gi
diyor. Bunlar birleştirilmelidir. Bunun gibi 
bütün Devlet teşkilatındaki tahsilat da birleş
tirilmelidir. 

Hususi Muhasebeyi Maliyeye devretmeliyiz. 
Orada da mühim bir memur kadrosu vardır. 
Müdürü vardır, muavini vardır, şefi vardır. 
Tahakkuk şefi vardır, tahsil şefi vardır. Bun
lar aynı şeylerdir. Bunlar bir arada toplanma
lı ve Maliye vergi karnesi adı ile bir karne 
yapsın buna da vergilerin ne zaman ve nasıl 
ödeneceğini gösteren bir de kitapçık eklesin. 
Bu defteri vergilerin sütununa göre ayırsın 
muhtemel yeni vergiler için de boş sütunlar bı
raksın. Mükellef de buna göre vaziyeti anla
sın ve vergisini versin. 

Tahsilatın bir elden yapılmasını rica etmiş
tim, bunun bir sebebi vardır. Mehmetçiğe; ver 
bakalım şu vergiyi, diyoruz. Veriyor, arkasın
dan yol vergisi geliyor, onun arkasından başka 
bir vergi geliyor. Bunun için vergilerin öden
me zamanları, tüccarın, zürraın, sanatkârın öde
me kabiliyetine ve zamanlara göre ayarlansın. 

Bakan arkadaşlarımdan rica ederim, herhan
gi bir nizamname yaparlarken alâkadar olan 
meslek erbabını da davet edip görüşsünler. Bu
nun birçok faydaları vardır. Meselâ; 510 nu
maralı kararnameyi radyodan duyduğumuz za
man, biz ipek sanayicileri, derhal Ankara'ya 
bir heyet gönderdik. Ertesi gün Ticaret Baka
nı bu heyeti görünce hayret ediyor; ne çabuk, 
diyor. Burada 15 - 20 gün teknisyen arkadaş
lar Bakanlık elemanları ile meseleyi tartıştılar. 
Nazariyede 2X2 dört eder amma bazan da b 
5 veya 6 eder. 

îpek işleri en ince bir hesap işidir. 450 met
re uzunluğunda bir ipek yarım gramdan biraz 
fazla gelir, meselâ, çorap sanayiinde. Rica 
ederim senin nazariyen bunu tutar mı? Bunun 

için bu gibi şeylerde Bakanlıklardan rica edi
yorum. Ticaret odaları ilçelere emir verilsin, 
ilçelerin hepsinden gelecek ticaret mümesilleri 
ait olduğu iş ne ise bilen heyet göndersinler, ge
lenleri lütfen dinlesinler, ondan sonra yapacak-
1 arını yapsınlar. Tabiî yine bildiklerini yapar
lar, buna kimse bir rşey diyemez. Amma bir 
kere ilgililer dinlensin. 

Bir yerde idaresinin birleştirilmesi kaabil 
olan teşkilât varsa arkadaşlardan rica ederim; 
bunları birleştirelim. Sayın Bakanların hepsin-
dan rica ediyorum. Meselâ Dışişleri Bakanının 
ticaret ataşesi vardır, Ticret Bakanının tica
ret işlerine bakan bir müdürü vardır. Buna-
mümasil işler çeşitli bakanlıklarda yer almış
tır. Çalışma Bakanının Istanbulda bir Çalışın» 
Müdürlüğü vardır. Sigortalar Müdürü vardır. 
iş bulma Müdürü vardır. Bir çok müdürlere ne 
lüzum varıdr. Çalışma Bakanlığı şefliği diye 
bir şeflik kurulur. Maiyetine şef muavinleri ola
rak muhtelif işleri görecek elemanlar katılır, 
işler böylece daha kolay görülür. Bir çok lü
zumsuz paralar veriyoruz. Bilhassa Tarım Ba
kanlığının birçok şubeleri, Tarım Kooperatif
leri falan vardır. Kooperatifin de neticesi ti
carete dayanıyor değil midir? Tarım Bakanlığı 
da bu muhtelif ticari mevzular için bir şeflik 
kursun, muhtelif elemanlarla bunu işletsin, in
san bir işi takibederken oradan oraya gidip 
gelmekten bıkıp usanıyor. Rica ediyorum, bu 
gibi işler bir Bakanlıkta birleştirilsin. 

Arkadaşlar; Amerika'da akıl hacalığı ya
pan müesseseler olduğunu işitiyoruz. Herhangi 
bir müessese lüzum görürse bu müesseseye mü
racaat eder fikrini alırmış. Geçenlerde şahit 
oldum bir iş müessesesi oraya müracaat ediyor; 
işçimin randumanım fazlalaştırmak için ne 
yapayım diyor. 

iyi iş için kalite işçi müsavi randuman ol
duğunu hepimiz biliriz. Bu müessese bir rapor 
veriyor ve bu rapor için de 250 000 dolar alı
yor. Verdiği cevaba hepimiz şaşıyoruz. Diyor-
k i : işçilerinizin sol ayak ökçelerini birer san
tim yükselteceksiniz. Biz bu cevaba güleriz de
ğil mi?, 

Hakikaten müessese bu raporu katî bir emir 
olarak telâkki ediyor, netice randımanlı olu
yor. Evet 250 bin dolar veriyor amma bir ay 
içinde de verdiği parayı alıyor. 

Atatürk Bursa'yi teşrif ettikleri zaman 
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Ipekiş'e gidiyor. Bu müessese diğer sanayiciler 
gibi kazanamıyordu. O vakit rahmetli Hacı 
Sabri vardı, onu çağırıyor, Haci diyor, sen na
sıl kazanıyorsun? O da bak diyor şuraya. Bü
roda üç tane şapka var. Birisi bendenizin, birisi 
kâtip Çelebimizin, birisi de şefimin, öbüründe 
ise 500 e yakın şapka vardır diyor. Verim bun
lardan çıkar arkadaşlar. (Gülüşmeler). Bun
lardan tasarruf yapılmak lâzımdır. 

Devlet ve mahallî idareler teşkilâtında katî 
ve esaslı bir ıslahata lüzum ve ihtiyaç vardır. 
Bu hareketimizle şunları kazanacağız: 

1. Devlet idaresini toplu ve şümullü bir 
şekle sokmuş onu şubelerden kurtarmış, işleri
nin daha süratle yapılmasını temin etmiş oluruz. 

2. Eshabı mesalihin daireler arasında mekik 
dokumaktan kurtarmak ve en kıymetli zamanla
rını kaybetmelerine meydan vermemek lâzımdır. 

3. Devlet masraflarında mühim tasarruf te
min edilmiş olacaktır. Yoksa üniversite yapmak, 
hastane yapmak bu milleti yıkmaz, bunlar yıkar. 
Son sözüm budur arkadaşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ali Rıza Incealemdaroğlu. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinde deği

şiklik yapılması hakkındaki kanuna oyvermiyen 
var mı! Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

ALÎ RIZA ÎNCEALEMDAROĞLU (Zongul-
guldak) — Aziz arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı, 
bundan önceki kanunla, ilga edilen mahsulâtı 
arziye vergisi, Zonguldak İlinde köylülerimiz 
ocak işleri ile yakinen alâkalı olması itibariyle, 
bu vergiden olan borçlarını ödememiş olmaları 
ve bu yüzden bazılarına cezalı olarak tarh ve bu 
ağırlıktan bir türlü kurtulamamışlardır, ödenmi-
yen bu vergiler yüzünden cezalara mâruz bıra
kılmışlardır. Bunlar bundan ötürü de pahalı 
surette piyasalardan mahsul almak suretiyle ma
liye borçlarını ödemek zorunda kalmışlardır. 
Benim Hükümetten ricam: 1945 sonuna kadar 
olan bu gibi mahsulâtı arziye vergilerinin ta-
mamiyle kaldırılmasını ve af edilmesini istirham 
etmektir. 

Arkadaşlar; Devlet hayatımızda yurttaşın 
Devlete olan borcunu türlü vergi kanunlariyle 
zamanında ödemesi icabetmektedir. Bazı vatan
daşlarımız gününde ve zamanında vergilerini 
ödedikleri halde, bakarsınız bir gün bir hacızla 
karşılaşır. Tahsili Emval Kanunu gereğince ge
lirler, malını haczederler. Bu suretle haysiyetşi-
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ken bir durum intaç edilmiş olur. Bu vatandaş 
bu vergileri ödediğine dair bulduğu vesikaları, 
bağlı olduğu maliye şubelerine ibraz ettiği za
manda, tahakkuk dairesinin hesap defterindeki 
kayıt ve numarası kapanmamış olması ve bina
enaleyh tahsil şefliğince bunun zamanında iş
lenmemiş bulunması, yüzünden, Tahsili Emval 
Kanununa göre bu vatandaşın bütün emvalinin 
bir günde satılmış olduğunu da görmüşüzdür. 
Binaenaleyh böyle yanlışlıklar yüzünden ve hiç
bir sebep yokken vatandaşların böyle haksız 
muamelelere uğramalarına meydan verilmemek 
için Maliye tahakkuk ve tahsil muamelesinin 
düzenlenmesi ve bu haksızlıktan ötürü de alâ
kalı memur ceza görmelidir, buna lüzum da 
vardır. Arkadaşlar, bundan önceki konuş
mamda arzettiğim gibi tahsil ve tahakkuk şef
liği gibi aynı çatı altında iki şefliğin birleşmiş 
olmasından bazı mahzurlar tevellüt etmektedir. 
İşleri iyi yürümemektedir. Maslahatı Devlet ve 
millet müteessir olmaktadır. Bunlar, ay başla
rında vergi veren, bordro tanzim eden ve bil
hassa esnaf ve tüccar yurttaşlarımızın zaman 
zaman karşılaşmakta oldukları müşkülât bize 
göstermektedir. Binaenaleyh nefi hazineyi dü
şünürken, vatandaşın da haysiyetini, piyasa
daki durumunu nazarı itibara alınarak ona göre 
Tahsili Emval Kanununun emrettiği şekil tat
bik, edilmelidir. 

arkadaşlar; Cumhuriyetten evvel Türk vata
nında hiçbir sanayi hareketi görülmemişken, 
dünyaşümul Türk inkilâbımn teessüsünden bu
güne kadar yurdumuzun her bucağında küçük ve 
büyük, yurttaşlarımızın çalışmaları sayesinde, 
sanayi hareketlerinde müspet ve başarılı, parlak 
eserler görmekteyiz. Cumhuriyetin yapıcı eli, 
kolu bunları açık olarak yurt içerisinde zaman 
zaman esaslı meyvalarmı vermekle göstermiştir. 
Nitekim ikinci dünya savaşı içinde, 7 yıldan-
beri Devletimizin kurduğu müesseselerle, Türk 
yurdunun, Türk vatandaşının ihtiyacını, müm
kün olduğu kadar, bu sınai teşekküllerimiz 
karşılamış bulunmaktadır. 

Zonguldak İlinin Türk endüstrisinde, Türk 
vatanında, her yerde sarfedilen kömürün önemi 
hakkında ve bunun memleket iktisadiyatında 
yarattığı menfaatlerin genişliğini izaha lüzum 
yok. Maden kömüründen 44 madde istihsal 
edildiğine göre, maden kömürünü kok kömürü 
olmadan mahrukat olarak yakmak, satmak 
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bugünkü ekonomik zihniyetle asla kabili telif 
olmıyan bir hareket diye vasıflandırmak lâzım
dır. Halen Karabük Demir ve Çelik, Zongul
dak kömür sanayiimizden benzol, mazot, kre-
zot istihsal edilmektedir. Krezot malûmu âli
niz traverslere enj ekte edildiği zaman onlara 
25 sene ömür veren bir nesnedir. Benzol harb 
esnasında, dingil yağlarını dahi tamamiyle 
bundan istihsal etmek suretiyle önlemişizdir. Bu 
bakımdan hazinei maliyenin menfaatini düşü
nen ve Türk vatandaşına zaman, zaman tahmil 
ettiği vazifelerin esası üzerinde durmak lâzım
dır. Tekrar ilâve etmeğe mecburum ki; va
tandaşlarımızı bütün Devlet memurlarımızın ve 
bilhassa maliyecilerin koruması şarttır. Bina
enaleyh büyük sanayii himaye ederken küçük 
sanat erbabını da düşünerek korumamız lâzım
dır. Çünkü birçok sanayi erbabiyle görüştüğü
müz zaman, onların birçok dertleri vardır. 3 
beygir, beş beygirlik motörlerle çalışması tah
dit edilmiştir. Benzolden, sudan, havagazın-
dan, elektrikten kendi enerjik hayatını tanzim 
etmiştir. Binaenaleyh kendi müessesesi içeri
sinde de üç beş kişi çalıştırdığı zaman kanu
nun tâyin ettiği hadler dâhilinde muamele ver
gisine tâbi tutulmaktadır. Ezcümle hergün 
büyük inkişaflar gösteren Türk sanayiinin da
ha ziyade inkişafını sağlıyacak olan, bu gibi 
kanuni külfetlerden muaf kılınmasını temin 
edecek bir tasarının Büyük Meclise biranevvel 
gelmesini bütün gönlümle arzu etmekteyim. 

Mâliye Bakanından üçüncü ricam şudur: 
Geçen gün, bilhassa bütçe müzakereleri sıra
sında konuşuldu; zaman zaman Devletin çıkarmış 
olduğu Hazine bonoları ve yapmış olduğu da
hilî istikrazların, dalgalı borçlar meyanmda 
oluşu ve Devletin çıkarmış okluğu hazine bo
nolarının neden çıkarılmış olduğu üzerinde ba
zı tartışmalar olmuştu. Binaenaleyh öyle zan-
ne<Myörttm ki bu hazine bonalarmın enflâsyo
nu önlemek için Devletin tam yerinde ve za
manında tertip ve ihdas ve ihraç etmiş oldu
ğunu zannediyorum, binaenaleyh altın istoku 
vaziyetimiz nedir? Altınlardan temin edilen 
menafi miktarı ne kadardır? Dâhilde ve ha
riçte ne kadar altın stokumuz vardır, nasıldır? 
Dahilde, hariçte ne kadar ton mevcut varsa bil
mek isterim. 

Halkımızın Devlet istikrazlarına gösterdiği 
alâka cidden şayanı şükrandır. Devletin malî \ 
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durumu sağlam ve kuvvetlidir. Binaenaleyh 
Türk efkârını malî durumumuzu tamamiyle bil
mesi ve bönü aydınlanması için bilhassa Ma
liye Bakanından etraflı izahat vermesine lüzu
mu katî vardır. 

Emekliler hakkında yetkili arkadaşlar isa
betli temennilerde bulundular. Eski emeklile
rin mağdur edilmemesi, için Hükümetimizin 
getireceği teklifi bekliyoruz. Hakikaten bunla
ra yapılacak fedakârlık çok adilâne bir hareket 
olacaktır. 

Binaenaleyh bütün bu temennileri Hüküme
timize tevdi ederken malî kaynaklarınızı, malî 
durumumuzu, takatimizi de görmek ve hakika
ten kendisinden lojik olarak bir istekte bu
lunmak, muhakkak ki daha munsifane olur. 
Bunun için Bursa Milletvekili Fahri İpek arka-* 
daşımızm Devlet teşkilâtımız da, makanizma-
nın esaslı unsurları arasında bulunan Devlet 
memurlarımızdan bazılarını personel itibariyle 
tasarruf edilmesine, temas ettiler, bendeniz 
de buma iştirak ediyorum. Binaenaleyh bu ta
sarruflar hakikaten mühimdir. Memleketin 
diğer sosyal, kültürel, Ekonomik çalışmaların
da, bilhassa endüstrinin ilerlemesinde çok esaslı 
roller oynayacaktır. 

Bu itibarla yine küçük sanat erbabına dö
nüyorum. Bunların istekleri hakikaten yerin
dedir. Bunların kalkınması lâzımdır. Ve bun
lar inkaşaf ettikçe Devletin gelir kaynağının 
da genişliyeeeği ve yapılan tahsisatın tamanti-
le ve vaktü zamanında tahsil imkânı olacaktır. 
Bu vatandaşlar türlü türlü kötü yollara sapı
yorlar. Ve kendi kardeşlerinin, şunun bunun 
üezrinde müesseselerini bölüyorlar. Bu suret
le Devletin, hazinenin menfaati mâalesef kay
boluyor. Binaenaleyh tatmiyle muamele vergi
sinin tadili ieap eder. Çünkü yurdumuzun inki
şafı buna bağlıdır. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

CEVAT DUBSUNOĞLU (Erzurum) — Mali
ye bütçesinde konuşmayı hatırımdan geçirmi
yordum, ne maliyeciyim ve ne de Saymaarka-
daşımm behsettiği mevzuun, yani işletmenin âli
miyim, Yahnız Ülkü Dergisinde yazdığım bir 
musahabe üzerine arkadaşım Faik Yıhnazipek 
beni kürsüye davet etti, çok hürmet .ettiğim bu 
arkadaşımın bu davetini yerine getirmek için 
kürsüye geldim. 

Ben meseleyi Ülküde iki yo»den ortaya koy-
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muştum. Mesele şu idi : Bugün devlet me
murlarının umumiyetle çalışmaları çalışma sa-
atları, şu suretle ayar edilmiştir. Saat 9 dan 12 
ye kadar iş 12 den 13,30 a kadar yemek tatili, 
tekrar 13,30 dan 17 ye kadar iş. 

Haftada beş gün tam mesai, bir gün de ya
rım mesai olduğu için bu işin yekûnu 36,5 saat 
ediyor. Bunun 32,5 sati tam günlerin mesaisi, 
4 saati de Cumartesi öğleden evvelki mesai. 

Esas itibariyle muhtelif memleketlerde 40 sa
atlik 42 saatlik 48 saatlik haftadan bahseder
ler, Bunların içerisine girmiyorum. Belki ba
zı memleketlerde de muhtelif fikir adamları bu 
36,5 saatten de az çalışırlar. Uzun bir memuri
yet hayatım var amprik olarak şu durumu gör
düm: Bu, sabahleyin saat 9 da başlayıp 12 de 

'yemek tatili yapıp öğleden sonra 13,30 dan 17 ye 
kadar çalışmak verimli bir iş tertibi değildir. 
Çünkü: sabahleyin saat 9 da işinin başına gelen 
memur bir çeyrek saat kadar uğraşıp dosyasını 
tanzim eder, arkadaşları hoş beş ettikten sonra 
işine başlar. Demek ki, geriye öğle yemeği ta
tiline kadar iki saat üç çeyrek vakti kalıyor. 
Bu bir dosyayı tetkik etmek için dahi kâfi bir 
zaman değildir. İşin içerisine esaslı bir şekilde 
girildiği vakit ancak bu iki buçuk saatta randı
man alamaz. Halbuki, biz bu saati on üçe kadar 
uzatırsak başlangıçta yani sabahlayın dinlenmiş 
ve feyizli iş yapacak durumda olan memur bu 
suretle dört saat içinde adamakıllı bir işvere-
bilir. Bazı memleketler çeşitli iş saati kabul 
etmişlerdir. Bunları sabah sekizden başlıyor on-
dörtte bitiyor ki, altı saatlik inkıtasız bir iş za
manı. Yine bazı memleketler 8 de başlıyor; 13 e 
kadar çalışıyor. Ben bizimkini arzediyorum ve 
teklifimi yapıyorum. Bu vaziyette mesele şöyle 
oluyoı. 9 - 12 ye ve 13,30 dan 17 ye kadar 
günde 6,5 saatten haftada 36,5 saatlik iş zama
nı yerine 9 dan 13 e ve 14 30 dan 17,30 kadar de
vam eden bir iş saati, Buna göre memur günde 
yedi saat çalışacaktır. Bu yedi saat çalışma 
haftada 39 saat ediyorki, normal 40 saatin al
tındadır. Bunu ele alarak, Devletin 200 000 
memuru üzerinde tatbik edersek günde yüz bin 
sat kadar mesai kazanılmış oluyor ki, bu da 
ehemmiyetli bir yekûndur. Arkadaşım Faik Yıl-
mazipek bunun ince hesabını yapıp verdi, ben 
burada, kıymetli vakitlerinizi israf etmemek 
için tekrar etmiyorum. Yalnız iş tanziminde baş
ka bir anormallik var, Memurları evlatları ile 
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beraber öğle yemeği yemekten mahrum ediyo
ruz. Memur sabahleyin işe dokuzda gider, 12 de 
eve gelir. Çocuğu sekizde mektebe gider, birde 
geliıv Bilhassa ortamekteplerde böyledir. Yani 
memur eve öğleyin geldiği vakit çocuğu mek
tepten dönmemiştir. Ailesi onun 12 de yemeği
ni hazırlar, o gider, çocuk gelir. Bu memurları
mızın çoğu orta hallidir, mutfaklarında maltız 
ocağı kullanırlar. Ailesi bu suretle maltız ba
şından ayrılamaz. Düşününüz güçlüğü. 

Benim o yazıda teklifim şu idi. Burada iki 
Bakan arkadaşımın nazarı dikkatini celbediyo-
rum. Her iki Bakan arkdşımm dikkatini çekiyo
rum, aralarında konuşarak, acaba, böyle bir iş 
tevzii yapıp da hem baba ile evladı bir sofrada 
birleştirmek hem de ananın çeşitli şekilde işlerini 
azaltmak ve hem de masraf ve zaman israfından 
Devlet makinasını kurtarmak, mümkün olmaz 
mı? Bunu yaparlarsa sanıyorum ki, epeyce bir 
hizmet yapmış olurlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, sırf arzetti-
ğim gibi meseleyi bir ihtisas adamı olarak de
ğil, sayın Faik Yılmazipek'in sözlerinden mül
hem olarak arzettim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın cevapları ha
zır mı? 

MALÎYE BAKANI HALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — Arkadaşlar Maliye bütçesi do-
layısiyle söz almış ve burada mütalâalarını 
söylemiş olan arkadaşlara ayrı ayrı cevab vere
ceğim. Fakat bundan evvel bütçenin tümünü mü
zakeresi sırasında Demokrat Parti adına bütçe 
hakkındaki mütalâalarını okumuş olan Adnan 
Menderes'in bütçe ve bütçe ile ilgili meseleler 
hakkındaki noktai nazarlarına ve mütalâalarına 
karşı düşündüklerimi arzetmek isterim. 

Bu arkadaşın mütalâalarına teferruat iti
bariyle yine teferruatlı cevap vermezden evvel 
Demokrat Parti adına okunmuş olan bu vesika
nın heyeti umumiyesi itibariyle bir hulâsasını 
yapmayı ve hatırlarınızı tazelemeyi yerinde 
addediyorum. 

Bu beyanatta evvelâ bütçenin mahiyeti izah 
ediliyor ve bütçe dolayısiyle teşri kuvvetinin 
yaptığı murakabenin ehemmiyetine temas olu
nuyor ve bu murakabenin bütçeye tamamiyle 
nüfuz edilmek suretiyle yapılabilmesi için de 
bazı şeylerin bilinmesine lüzum olduğu söyle
niyor. Meselâ millî gelir hesapları, millî gelirin 
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vatandaşlar arasında sureti teveszüü, vergi yü
künün muhtelif zümreler arasında sureti tevez-
züü vesaire. Bu bakımdan bizim Yüce Meclis© 
sunduğumuz bütçenin gerekçesi kâfi görülmü
yor, yani bu mlûmatı ihtiva etmediği söyleni
yor vakıa Bütçe Komisyonu raporu biraz daha 
geniştir. Ve bazı rakamları muhtevidir fakat 
bu da gayri kâfidir; Maliye Bakanının izahatı 
da bu işi açıklamış değildir deniyor. Binaen
aleyh şu prezantasyona nazaran bütçenin mü
zakeresi böyle karanlıklar içinde .başlamış bu
lunuyor, Üste de bütçe tertip bakımından kar
makarışıktır. Tabiî tertibi karışık olan bütçeyi 
koîayea tetkik edip gelir ve giderlerinden ica-
beden manayi çıkarmak zordur. Yine bu beya
nata göre^Btttçe dışı bir takım fonlar vardır. 
Meselâ Millî Korunma Kanunun tatbikatından 
Türk Parasının Koruma Kanunun tatbikm-
dan, Türkiye Merkez Bankası Kanunun tatbi
kinden mütevellit bazı fonlar, tamamiyle 
bütçe dışı kalıyor. Ve Meclisin murakabesi bu 
fonlar üzerinde teessüs edemiyor. Binaenaleyh 
bütçe umumiyet kaidesine riayet edilmek 
suretiyle hazırlanmış değildir. Sonra büt
çenin tanziminde samimiyet kaidesine de 
riayet edilmiş değildir. Çünki zaten öte-
denberi bu kaideye riayet edilmiyor he
sabı katiler bütçenin daima açıkla kapandı
ğını gösteriyor... Bu sene hazırlanan bütçede 
samimiyet kaidesine riayet edilmek suretiyle 
hazırlanmamıştır. Nitekim MilK Savunma Büt
çesinde fiyat farkları nazarı itibara alınmamış
tır. Halbuki 8 milyon liısa bir fark vardır. Mil
lî Savunmanın Ofise olan 51 milyon liralık bor
cu nazarı itibara alınmamıştır, 927 İllerin cel
bi ve 40 hlann tehiri dolayısiyle 33 milyon lira
lık bir ödeneğin dahi nazarı itibara alınması lâ
zım gelirdi, bu da ı»zarı itibara alınmamıştır. 
İşte bütçe samimiyetsizlik delilleri... Bütçe açık
tır ve son alman kararlar dolayısiyle fiyatlarda 
artma devam ettiği için bu açık âtiyen daha 
fazla kendisini hissettirecektir. Halbuki bu 
kadar geniş açıklar göstermek istidadını haiz 
olan bu bütçeyi denkleştirmek î için yeni geiir 
metnbaı da yoktur. Borçlar artıyor ve borçlan 
azaltmak için Hükümetin düşündüğü tedbirler 
esâsa müessir değildir, bunlar hakiki ödeme ma
hiyette! arzetmezter.v» 

İşte buraya kadar gayet karanlık bir tablo 
ksljısmâa b«ltmuyöruz. Daha sonra tablo, da-
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ha karanlık bir hal alıysr; bu bütçedemsmrmt-
ları karşılamak üzere düşünülen varidat bahsi* 
ne geçiliyor ve verginin nasıl alınması Hbam* 
geldiği hakkında, vergi paöiapleri haktenda 
iyi, güzel bazı mütalâalar serdedüdikteh sonra 
bizim vergi sistemimiz tenkit ediliyor ve dem* 
liyorki bütün vergi yükü haddizatındagayri*-
âdil telâkki edilmesi lazımgeîen vasıtalı'vergi
lerdir, işte bu vergilerde ıslahat yapılmalıdır, 
nispetler indirilmelidir, kazanç vergisüarfee-
ye dayanmaktadır. Binaenaleyh, verknsizı ada
letsizdir. Vergi yükü bilhassa hizmet erbabı 
üzerine yüklenmektedir gibi mütalâalar beyan 
ediliyor ve şu neticelere varıyor; vergi:kaymak
larımızı zorlıyarak, iktisadi bünyemizi, tazyik 
ederek vergi kaynağından elde ettiğimiz gelir* 
ler de bir milyar civarındadır. — 

Devletin borçları birbuçuk milyarı aşmakta
dır, bizim tahminimize göre sene içinde nasıl 
olsa 300 milyon liralık bir açık tahakkuk ede
cektir, binaenaleyh bu bütçe nasıl denkleşe-
bilir? Asıl gelmek istedikleri nokta burasıdır. 
Demek istiyorlar ki herhalde Hükümet emisyon 
yapmak mecburiyetinde kalacaktır, İşte asıl ifa 
edilmek istenilen en mühim fikir budur. Daha 
sonra söylenenler şunlardır: 

Memleketin durumu çok geridir, Hükümetin 
vaitleri program itibariyle mübalâğalıdır, bunu 
Hükümet bu kadar kısa zamanda ne ile tahak
kuk ettirilecektir? 

Millî Savunma masraflarında yarın normal 
zaman geldiği vakit bir tasarruf ümit edili
yorsa bu da bir hayaldir, çünkü yarın normal 
zaman geldiği vakit ordu mevcudu üzerinde 
yapacağımız tasarrufları modern bir orduiiun 
nüvesini kurmak için ihtiyarına mecbur olaca
ğımız ödeneklere nakletmek mevkiinde olaca
ğız, oradan da birşey ümit etmemek lâzımdır. 

1938 senesindeki demir yallarımızın vaz^tti-
ne bugün ulaşmak için müya^ar^lâ^ımdrr. Diş ti
caretimizin haemi 1929 senesinden beri azalacak
tadır. Velhasıl kısaea arzediyorum* Bırieyâ-
natm ifade ettiği mâna ve ruk budur; Tabu -im 
vaziyet bu kadar kötü ve ümitsiz bir şekilde 
ifade edilirken araya hayat pahalılığının müte
madiyen artması, büyttk halkıyığmlannın -ıstu 
rap içinde olması, §iftfife hif bir ş^ryspıfrmv 
mif »olması gibi garnüfrler de eksik değildu*. 
Asıl, karanlık tablo bu şekilde çizildikten son
ra, çare halamından ileri sürülen ve birer ve-
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cize mahiyetinde telakki edilmesi icabeden fi
kirler geliyor. Bunlar hakikaten birer vecize
dir. Çünkü hiç bir izah yok. Bunlardan biri şu
dur : vaziyeti düzeltmek için az külfetli çok se
mereli işler yapmak lazımmış. Az külfetli, çok 
semereli işler. Bu yolda bir kaç misal vermiş 
olsalardı belki tenvir etmiş olurlardı. Fakat ver
medikleri için ben bu şeylerin neler olduğunu 
henüz tâyine imkân bulamadım. 

Sonra ikinci vecize; ehemini mühimine ter
cih etmek ve nihayet üçüncü ve esaslı tedbir 
teşkilâtlanma ve cihazlanma. Evet, bu vecize
lerle bu vaziyetin ıslah edilebileceğini kısaca ifa
de ediyorlar. 

Bunları söylememeleri de mümkündü. Nite
kim 7 Eylül kararları hakkında fikirlerini söyli-
yen Demokrat Parti Başkanı;.arabanın teker
leği kırıldıktan sonra akıl öğretmek bize düş
mez, demişti. Bu suretle bir takım öğütler ver
mek suretiyle akıl öğretmeğe lüzum kalmazdı. 

Arkadaşlar; bu beyanat hakkında bu hulâsa
yı yaptıktan sonra; cevaplarım tabiî böyle he
yeti umumiyesine münhasır kalmıyacaktır. Te
ferruata inerek rapordaki tenkitlere birer birer 
cevap arzedeceğim. 

Esasen o tenkidlere mühim bir kısmı Büt
çe Komisyonunun mesaisine ve raporuna taallû
ku hasebiyle Bütçe Komisyonu sözcüsü Sayın ar
kadaşım Münir Birsel tarafından salâhiyetle ce
vaplandırılmıştır. Ben , daha ziyade onun dı
şında kalan mevzular üzerinde tavakkuf ede
ceğim. 

Bütçenin tertibi hakikaten masrafın nevi-
lerinin tetkikini kolaylaştıracak şekilde olması 
lâzım gelir. 

Bizim bütçemiz bu bakımdan ne vaziyette
dir?. 

Bizim bütçemiz bir kaç senedir, diğer mem
leketlerdeki emsallefi gözönünde tutulmak su
retiyle , bu tetkiki kolaylaştıracak vaziyete ge
tirilmiştir, eskiye nazaran çok ileri bir vazi
yete gelmiştir. Bu demek değildir ki, bu tas
nifin zamanla daha bir takım yenilikler getir
mek mümkün olmasın, daha güzel tertipler dü
şünmek mümkün olmasın, Bütçe Komisyo
nunun çalışması ve hepimizin irşatlariyle bu 
daima mümkündür. Fakat Adnan Menderes 
bütçenin tasnifini ve, tertibini tenkit ederken 
misal olarak ele aldığı hususat bu tertibin kö-
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tülüğünü gösteren bir şey değildir. Özlük hak
lar tertibini alıyor, ve özlük haklar tertibi dı
şında bazı özlük hakların bulunduğunu ispat et-
miye çalışıyor ve bu meyanda emekli aylıkları
nı ileriye sürüyor. Emekli aylıkları biliyorsu
nuz, Devlet borçları mey anında bulunuyor. 
Memur maaşlrı ile emekli aylıkları arasında bir 
fark bulunduğunu kabul etmek lâzımdır. 
Bunları birbirinden ayırmış olmak, tertibi karış
tırmak değil, tertibe daha büyük bir vuzuh ver
mektir sanırım. Emekli ücretlerinden bahsedi
yorlar. Bunu anlamak mümkün olmuyor. Emek
li maaşı vardır, ücreti değil. Birde emekli kese
neği vardır. Emekli ücreti derken neyi kasdet-
tiği anlaşılmıyor. 

Sonra mülhak bütçelere, üniversitelere yar
dımların bilhassa maaşlar için yapıldığı halde 
özlük haklardan başka tertiplere konduğunu 
söylüyor. Arkadaşlar yardımı bütçemize yardım 
diye koymazsak, özel idarelere maaş diye koyar
sak, bir de o maaş diye koyacağına göre iki 
defa maaş hesabı olmaz mı? 

Bu, gayet basit bir şey. Binaenaleyh, bu 
ödeneğinin bütçemizde yardımlar arasında bu
lunmasının bütçe tertibimizde bir hata olduğunu 
kabul etmek mümkün değildir. Yolluklarında da 
tabiatiyle maaştan ayrı bulunması lâzımgelir. 
Kırtasiye, mefruşat ve saire... bunlar idare mas
raflarını teşkil eder. Binaenaleyh, bunların da 
özlük haklar arasında değil yönetim giderle
rine konması bütçeyi karıştırıcı bir tertip olma
yıp bilâkis bütçeye daha ziyade vuzuh verir. 

Bütçede umumiyet kaidesine riayet edilmi
yor, Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanun
larının sarih ahkâmı dışında iş yapılıyor deni
yor. Misal olarak Millî Korunma Kanunu, Türk 
parasını koruma Kanunu, Merkez Bankası Ka
nunu zikrediliyor ve bu kanunlarla vergi mahi-
eytinde bir takım fonlar tesis edilerek bu fon
ların bütçe dışında sarfedildiğini ve binaenaleyh, 
'bu masrafların Büyük Millet Meclisinin teşriî 
murakabesi dışında kaldığım iddia ediyor. 

Arkadaşlar; Millî Korunma Kanunu fevkalâ
de zamanlara mahsus olmak üzere memleketin 
iktisadi savunması bakımından Hükümete yetki 
veren biı kanundur. Bu kanunun tatbikini da 
imkân dâhiline almak için Büyük Meclis aynı 
kanunla Hükümet emrine fonlar vermiştir. Bu 
da 100.milyon liraya kadar varan bu fonlar 
Büyük Meclisin.karar ve kabulü ile Hükümete 
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verilmiştir. Binaenaleyh, Meclisin murakabesi 
dışında temin edilmiş bir fon burada mevzuu-
bahis olmamak lâzımdır. Bu fonlarla yapılan 
işler ve bu fonlarla alınan kadrolar dima Büyük 
Meclisin murakabesi dahilindedir. 

Tatbikat neticeleri mutazaman Yüksek Mec
lise sunulmaktadır. 

Türk parasını koruma kanunu ile bir fon 
temin edildiğini bendeniz bilmiyorum efendim. 
Türk Parasını Koruma Kanunu yani 1567 nu
maralı kanun icraya kararnameler çıkarmak 
suretiyle Türk parasının kıymetini koruma ted
birleri almak yani, kambiyo murakabesi yap
mak hususunda Hükümete salâhiyet vermekte
dir. Bu kanunla Hükümetin bir fon temin etti
ğini ve bu fonları Büyük Meclisin murakabesi 
dışında herhangi bir işe sarfettiğini ben bilmi
yorum. Tenvir buyururlarsa icabeden cevap
ları veririm. 

Hele Merkez Bankası Kanunu ile bir takını 
fonlar temin edilip Meclis murakabesi dışında 
sarfedildiğini hiç bilmiyorum. Merkez Bankası 
Kanununda böyle bir hüküm hatırlamıyorum. 
Kasdettiği şey belki bazı fabrikaların mamulâ-
tma el konulmak suretiyle Sümerbank tarafın
dan yapılan satışlardan elde edilen bir kısım 
gelirlerin, meselâ paçal fonu denilen fonun kö
mür açığına tahsis edilmesi gibi, işler ise bu da 
müdafaası mümkün olan bir şeydir. Evvelâ 
bunlar yapılıyorsa, Millî Korunma Kanunun 
sarih hükümlerinin verdiği yetkiye dayanıla
rak yapılıyor. Binaenaleyh, ortada kanun
suz iş görme vaziyeti asla mevzuubahis değil
dir. Amma böyle bir yetki verilmeli mi, veril
memeli mi meselesi ayrıca üstünde münakaşa 
edilebilir bir keyfiyettir. Bir çok memleketler
de, benim bildiğim harbe girmiş memleketlerin 
hemen hepsinde teşriî kuvvet Hükümete bir 
madde ile tam salâhiyet vermiştir karar alma 
ve tatbik etme salâhiyetini vermiştir. Biz Millî 
Korunma Kanunu ile ne gibi ahvalde, ne 
gibi işler için Hükümetin ne yapabileceği
ni uzun uzun tâyin, tesbit ve tahdit et
miş bulunuyoruz. Binaenaleyh, bu mev
zu da dahi fevkalâde hallerin devamı 
müddetince Hükümetin alabileceği kararları 
Yüce Meclis, son derece titizlikle* üzerinde du
rarak ,yeğan, yegan tâyin ve tasrih etmiştir. 
Binaenaleyh bu bakımdan da birçok memleket-
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lere kıyasoıı çok daha kontrollü, ölçülü ve he
saplı iş görmekteyiz. 

Asıl parlak fikre geliyorum: Diyorlar k i : 
îşte bu şekilde bütçe dışında muamelelere de
vam ederken dış ticaret yolu ile elde edilmiş 
olan döviz alım satımından mütevellit 135 ton 
altın teraküm ettirilmiş, bu dolaylı bir vergi
dir. Halbuki bütçe gelirleri meyamnda görün
müyor. Beyannamenin birçok yerlerinde hay
retten vesaireden bahisler var. Asıl bu ifade 
karşısında hakikaten hayret etmek lâzımdır. 
Zeki ve bilgili olduğunu sandığım ve seneler
ce Maliye Komisyonu sözcülüüğünü yapmış 
olan Adnan Menderes'in kaleminden böyle bir 
hatanın çıkmış olmasını hakikaten hayretle kar
şılarım. 

Evet bu şeyi çözmek için diyorum ki, Men
deres bunu yazmazdı, fakat yazdı. Hakikaten 
başkaları hesabına yazı yazmak oldukça zor bir 
iş. (Gülüşmeler.) 

Arkadaşlar, burada ne dolaylı, ne dolaysız 
vergi var ; ne de bütçe dışı sarf edilen bir ta
kım fonlar var. Döviz ve altın, emtia veyahut 
hizmet bedeli olarak, dışarıya satılan emtianın 
bedeli olarak, kim mal satmışsa, kim hizmet 
görmüşse, Merkez Bankasına götürüp sattığı 
döviz mukabilinde Türk parası alır, bu döviz
ler Merkez Bankasında birikir ve bunlar ya 
döviz olarak veyahut altına tahvil edilmek su
retiyle muhafaza edilir. Fakat bu döviz ve al
tınlar, Devletçe el konup sarfedilmezler. İt
halât vâki oldukça veyahut bir hizmet bedeli 
ödemek lâzım geldikçe ithalâtı yapan veya hiz
meti gördüren kimsenin yine gidip Merkez Ban
kasına Türk parası vermek suretiyle döviz al
ması şekliyle sarf yolunu bulur. Bunun, ne 
Devlet bütçesiyle, ne de Devlet geliriyle hiç
bir alâkası yoktur. Bunu hepiniz benden daha 
iyi bilirsiniz. Bu münasebetle Adnan Mende
res, döviz bütçesinin de kontrol haricinde bu
lunduğundan ve gizli tutulduğundan bahsetti. 

Arkadaşlar; döviz bütçesi bir tahminden 
ibarettir. Yani buna, Devlet bütçesi gibi bir 
karakteri varmış ve Yüksek Meclisin muraka
besi dışında bir takım fonlar sarfediliyormuş 
gibi bir vasıf vermek için böyle söylemiş, olsa
lar gerektir. 

Arkadaşlar; demin de arzettiğim gibi dö
viz bütçesi bir tahminden ibarettirtf Bu, aynı 
devrede memlekete bir Sene zarfında ne kadar 
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döviz gelebileceğini, hizmet ve mal karşılığı 
olarak, ne kadar döviz verileceğini tahmini ola
rak gösterir. Döviz bütçesi bundan ibarettir. 
ve döviz murakabesi bizde olduğundan dolayı 
bazı hizmetler ve işler için verilecek dövizlerin 
miktarı kontenjana bağlanmıştır, tahdit edil
miştir. Meselâ, talebeye verilecek döviz, Dev
let hesabına seyahat edeceklere verileeek döviz 
vesaire., gibi döviz bütçesi denilen şey bir tah
minden ibarettir. Bunun gelir ve gider bütçe
siyle ne alâkası vardır? Ve böyle bir bütçenin 
neşredildiği veyahutta tasdiki için teşriî mer
cilere gönderildiği nerede görülmüştür? Bu sırt' 
zihinleri teşviş için ortaya atılmış bir fikirdir. 

Şimdi bütçede samimiyetsizlik bahsine geli
yorum. 

Bütçe samimî değildir, katî hesaplar daima 
bütçe açığı göstermektedir, sene içinde birçok 
ek ödenek almak suretiyle bütçenin samimiyet
sizliği büsbütün artırılmaktadır, tahminlerde 
hata vardır vesaire., ve bu münasebetle, borç
larımızın 1939 yılından itibaren bugüne kadar 
1 200 000 lira arttığını, Millî Savunma Bütçe
sinde bazı ihtiyaçların nazarı itibara alınmadı
ğını ve vesaireyi söylüyorlar. 

Arkadaşlar, 1944 bütçesi hakkındaki rakam
ları arzetmiştim. 1944 bütçesi normal olarak 
kapanmıştır ve ilk tahminde düşünülen miktar 
da bir istikrazla tamam iyle kapanmıştır. 1944 
hesabı katisi Yüce Meclise sunulmuş bulunuyor. 
1945 ve 1946 da vaziyetin aynı olacağını söyli-
yebilirim. Vakıa 1946 yılı içinde Millî Savun
ma ihtiyaçları için büyük mikyasta sene için
de ödenekler kabul olunmuştur. Fakat bu ak
tarma suretiyle, yani bazı ödeneklerden tasar
ruf edilmek suretiyle temin edilmiştir. Binaen
aleyh ortada samimiyetsizliğe misal olarak ileri 
sürülebilecek bir vaziyet mevcut değildir. 

Diğer ek mahiyette olan ödeneklerin de kar
şılığı Bütçe Komisyonunda daima izah edilmiş
t ir ve karşılıksız telâkki edilebilecek mahiyette 
sene içinde bir ödenek kabul edildiğini zannet
miyorum. Daha evvelki senelerden misal getir
mek yoluna gidilecek olursa, arkadaşlar bu 
defaatla tekrar edildi. Fevkalâde şartlar için
de bazı olağanüstü masraflarımızı karşılamak 
mecburiyeti karşısında emisyona da gittik. Bu
na yalnız biz. değil, bütün dünya gitti ve biz 
istisna teşkil edebilecek vaziyette değildik. Fa
kat emisyona gitmeden evvel diğer membalar-
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dan alabileceğimiz şeyin âzamisini almağa ça
lıştık. Vergi kaynaklarımızı, evet, zorladık, is
tikrazdan elde edilebilecek faydaları elde et
meğe çalıştık ve nihayet bunun dışında kalan 
bazı fevkalâde masraflarımızı emisyonla kar
şıladık. Fakat 1944 senesinden beri bu yol ta-
mamiyle terk edilmiştir. 

Biz Adnan Menderes'in tahminlerine ve te
mennilerine rağmen bundan sonraki Devlet mas
raflarına emisyonu karşılık olarak tutmıyaca-
ğız (Bravo sesleri ve alkışlar). 

Millî Savunma Bütçesindeki noksan tahmin
ler bahsinde durmuyorum. Arkadaşım Münir 
Birsel cevap vermiştir. Zaten bütçenin heyeti 
umumiyesi hakkında izalıat arzederken Millî 
Savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 1939 dan 
beri 2,5 milyarlık bir olağanüstü ödenek temin 
ettiğimizi ve bunun % 86 sının iç kaynakları
mızdan temin edildiğini ve % 14 nün ordunun 
teçhizi için dış memleketlere vâki borçlanma
ların resülm alini teşkil ettiğini ve buna icar ve 
iare yolu ile aldığımız malzemenin dâhil bulun
madığını, ,'e âdi ödeneklerin bunun dışında ol
duğunu arzetmiştim. 1938 Millî Savunma bütçesi 
ile 1947 bütçesi arasında bir takım mukayeseler 
yapılıyor, fiyat farkları, paranın iştira kabili
yeti vesaire gibi... 

Arkadşlar, çok iyi bilirsiniz ki, Hükümet 
ve Büyük Meclis Millî Savunmaya lâzımgelen 
ödenekleri bu memleketin malî ve iktisadi imkân
ları dâhilinde olmak üzere icabettiği miktarda, 
icabettiği zaman vermiştir. Ve bundan sonra da 
böyle olacaktır. (Alkışlar). Bunun üstünde 
fazla münakaşanın hiç mânası oyktur. (Bravo 
sesleri). 

Yalnız burada ofise olan şu meşhur 51 milyon 
liralık borcun mahiyetini de arzetmek isterim. 
Çünkü üstünde fazla durulmuştur. Bir defa 
borcun 10 milyon lirası Ödenmiştir, bir kısmı 
daha ödenmek suretiyle borç 30 - 35 milyon ci
varına inmiş olacaktır. Mesele şudur; burada 
herhangi bir tüccarla Millî •Savunma Bakanlığı 
karşı karşıya gelmiş gibi bir vaziyet yoktur. 
Toprak Mahsulleri Ofisi bilhassa bu harb dev
resi içinde memleketin Millî Savunma ihtiyaçla
rını karşılamak ve memleketi sureti umumiyede 
takviye etmek maksadiyie, çiftçiyi korumak 
maksadiyle, müstehliki korumak maksadiyie 
kurulmuş bir harb cihazı telâkki edildiler. Şim
di Toprak Ofisine borç dahi olsa bu borcu bu 
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zaviyeden mütalâa etmek lâzımgeldiği halde tüc
carın alacağı gibi mütalâa etmek doğru değil
dir. Kaldıki vaziyet böyle de değildir. Tabiî 
arkadaşlar, Ordumuzun muhtelif birlikleri, mem
leketi hudut boylarında ve muhtelif yerlerde 
vaziyet almış bulunuyor. Kış bastıktan sonra 
bu birliklerin ihtiyacı olan gıda maddelerini 
sevketmek müşkilâtı dolayısiyle mahsûl idrak 
edildiği zaman Millî Savunmaya bir kolaylık ol
mak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi bütçe yılı 
girmeden evvel o birliklere hububat sevketme-
ğe başladı. Bütçe yılı girdikten sonra, ödenek
ler temin edilince bu sevkedilen malların da 
bedeli karşılanır ve ödenir. Vaziyet bundan iba
rettir. Arkadaşlar, bundan ibaret olan bir va
ziyeti, ki Bütçe Encümeninde uzun uzadıya 
izah edilmiştir, Heyeti Umumiyeye kadar geti
rip bir mesele olarak ortaya koymanın mâna
sını bir türlü anlamak mümkün olmuyor. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Mu
halefet. 

MALİYE BAKANI HALÎD NAZMÎ KEŞ
MİR (Devamla) — Evet. 

Şimdi açık meselesine geçiyorum: Bütçe ta
sarısı meydandadır. 114 milyon 900 bin liralık 
bir açık var, ve bu açık istikrazlarla karşılana
caktır, diyoruz. Esasen harb yılları içinde 
hattâ harb yıllarından evvel bir takım bayındır
lık işlerini istikrazlarla yapmak suretiyle karşı
lamağa başladığımız hepimizin malûmudur, ve 
Bayındırlık işleri gibi âtiyen semeresini verebile
cek olan işlerin istikrzla krşılanması da, herke
sin malûmudur ki, vergi ile karşılanmasından 
daha doğrudur. Çünkü bunlar öyle işlerdir ki, 
semeresini uzun yıllar sonra verecektir ve bun
dan gelecek nesillerin bunu bilâhara vergi yo-
liyle kapaması adalet, prensip ve nazariyeye uy
gun bir keyfiyettir. Dünyanın her tarafında da 
bu, bu şekilde cereyan etmektedir. Şimdi bu 
bahis ele almıyor ve tenkit ediliyor. Açık bun
dan ibarettir. Ayrıca 117 milyon lira diye ifa
de edilen bu açık, eğer bütçede hakikaten fay
dalı işlere yalnız bu inhisar ediyorsa hiç bir şey 
yapılmıyor diye bir netice çıkarılmak isteniyor. 

Arkadaşlar; bütçede ödeneği yer almış mem
leket için faydalı telakki edilebileiek işler yal
nız bundan ibarettir. Millî Eğitime verilen öde
nekler faydalı ödenekler değil midir? Memleek-
tin sıhhat işlerine hastalıklarla mücadele işine 
verilen ödenekler faydalı sayılmazım? Tarım iş-
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leri için verilen ödenekler memleket için seme
reli, verimli ödenekler değil midir? Bu böyle 
olduğu halde bütçenin verimliliği karakterini bu 
117 milyon lira ile ifade etmek hakikati tabia-
tiyle görmek istememek demektir. 

Bütçede tasarruf; binaenaleyh, tasarruf yap
mak netieesine varıyorlar ve 1947 bütçesi tasarı
sı ile Hükümetin yapmış olduğu tasarrufları 
ejıemmiyet itibariyle üstünde durmağa değer ma
hiyette görmüyorlar. 

Arkadaşlar, bütçenin yekûnu itibariyle dü
şünecek olursak belki bu tasarruflar pek büyük 
rakamlara baliğ olmaz. Nihayet 30 milyon lira 
civarında bir tasarrufu ifade ediyor. JBütçe 
milyarı aştığına göre 30 milyon büyük bir ra
kam değildir. Fakat bu adımın atılması, bu gay
retin sarf edilmesi dahi iyi telâkki edilmesi lâ-
zımğelen bir şeydir ve Nihayet vergiler çıktık
tan sonra, net olarak, memurlara yaptığımız zam 
45 - 50 milyon lira civarında olduğuna nazaran 
yapılan tasarrufun da o kadar kücümsenmiyecek 
bir şey olduğunu kabul etmek lâzımgelir. 

Beyanatın bir yerinde bütçede görülen ra
kamların dışında Maliye Bakanlığına 100 milyon 
lira istikraz salâhiyeti veriliyor, deniyor. Bu
rada da bir hata vardır, düzeltilmesi lâzımge-
lii*. Maliye Bakanlığına malum olan kanunlar
la verilen istikraz salâhiyeti dışında bütçe ile 
verilmiş ayrıca 100 milyon istikraz salâhiye
ti bilmiyorum. Yalnız Bütçe Kanununun, tre-
zeroi muamelelerinin temini için bankalara 
verilen Hazine bonolarını çıkarmak için veril
miş bir salâhiyet vardır. Fakat bu muamele 
ile alman paralar bütçeye irat kaydedilmez. 
Bu, bütçenin Hazine vaziyetini düzeltmek için
dir. Nihayet vergiler muayyen zamanlarda tah
sil edilir. Hasılat bazı zaman yükselir, bazı za
man azalır. Masrafların bir sene üzerine dağı
tıldığı malûmdur. Bunun tevazünü için hvv 
memlekette, her yüerde daima Hazineye bu 
kabilden salâhiyetler verilir ve bu salâhiyet
lerle bu muamele senesi içinde yapılır ve likide 
edilir. Binaenaleyh, ortada Maliye Bakanına 
Bütçe Kanunu ile verilmiş uzun vadeli bir is
tikraz salâhiyeti bilmiyorum. 

Yine aynı demeçte Millî Savunma ve diğer 
Bakanlıklara yüz milyonları aşan istikraz salâ
hiyetleri ve sari taahhüt salâhiyetleri verilmek
tedir deniyor. Bu da aynı mahiyettedir. Hiç 
bir Bakana istikraz salâhiyeti verilmiş değil-
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dir, İstikrazı Maliye Bakanlığı yapar. Âti se
nelere sâri tahhüt salâhiyeti veren kanunlarsa, 
iyidir, faydalıdır ve bütçenin tevziine mugayir 
değil, bilâkis tevziine yarayan ve açık ver
memesini temin eden ahkâmdandır. Tahsisat 
vâdesi gelmeden o seııeki bütçeye konulmuş bu
lunur ve tediye edilir. Binaenaleyh, yanlış 
olan bu noktaların da tashih edilmesi lâzımge-
lir. 

Şimdi borçlar bahsine geçiyorum. 
1939 senesinde 555 milyon lira olan borcu

mun ,1946 da 1 800 000 000 küsuru buldu, ve 
Devlet borçlarının % 46 sim dalgalı borçlar 
teşkil etmektedir, diyorlar ve Hükümetçe düşü
nülen tedbirlerin memnuniyet verici olmakla be
raber esası halletmediğini; birinci tedbirin ni
hayet kısa vadeli bir borcu uzun vadeli bir 
borca tahvil ettiğini, ikincisinin, hakikaten bir 
değeri olmıyan bir mahsup muamelesinden iba
ret olduğunu binaenaleyh, bu borçların eksilmi-
yeceğini ve daha da artacağını ve bunun derin-
bir endişe mevzuu olduğunu söylediler. Ben 
bunun derin bir endişe mevzuu olmadığını tek
rar arzediyorum. Demokrat Partinin Sayın Li
deri henüz içimizde bulunduğu bir sırada bun
dan üç sene evvel, hatırımda kaldığına göre, borç 
vaziyetine temas etmiş, dalgalı borçların üzerin
de durmuş ve derin • endişesini o vakitte 
ifade etmiş ve bütçeye kırmızı oy vermişti. O za
man da derin endişe ifade edilmiş olmasına rağ
men bugünkü vaziyet endişe verecek şekilde in
kişaf etmemiş bilâkis, daha emniyet verici bir 
şekle girmiştir. Bütçenin umumi izahları sıra
sında arzetmiştim, dalgalı borçlarımızın iki ted-
birlo azaltılmasını düşündüğümüzü söylemiştim. 
Birisi, demin de arzettiğim gibi bugün kısa vâ
de manzarasını arzeden bir dalgalı borcun kon-
solido edilmesi tedbiri ki kanunu Yüksek Mecli
se takdim edilmiştir. İkincisi de; döviz ve altın 
istokunun Reevalüasyonu neticesinde Hazineye 
rücu etmesi lâzımgelen 263 milyon liradan 260 
milyon liranın, Hazinenin Merkez Bankasına 
terhin ettiği altınlar, mukabili aldığı avansı ve 
bir de yine dokuz ay vadeli bazı bonolardan mü
tevellit borçları kapamağa tahsis edildiğini ve 
bunun için Bütçe Kanunu tasarısında hüküm 
mevcut olduğunu arzetmiştim. İşte bunu haki
ki bir ödeme telâkki etmiyorlar. 

Bir mahsup muamelesi sonunda da bir borç 
ödenmiş olabilir. Bu, gayet basit bir hakikat-
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tir, üstünde fazla durmağa değmez. Bu suret
le dalgalı borçlarımız yedi yüz küsur milyon
dan 320 milyona inmiş olacaktır. 

Yine bütçenin umumi esaslarım izah sırasın
da, bütçede bazı dalgalı borçların plâna bağ
lanarak ödenmekte olduğunu ve bütçede de 
böyle plânlı ödemelerin yer aldığını arzetmiş 
idim. Bunların misalleri vardır; meselâ, su iş
leri için çıkarılmış bonolar vardır, kırtasiye fonu 
olarak alınmış paranın itfası için konulmuş öde
nekler vardır, zirai donatım kurumu için temin 
edilmiş sermayenin itfası için gerekli ödenekler 
bir plân mucibince bütçeye konulmaktadır ve 
bütün bunlar dalgalı borçların itfasına hizmet 
etmektedir. Bunun dışında Millî Korunma fo
nunun da olağanüstü zamanlar geçtikten son
ra tasfiye edileceğini ve bu fona tahsis edilen 
paralardan bir kısmının istirdat edileceğini, is
tirdat edilemiyecek vaziyette olanların da yine 
plânlı bir şekilde itfa edileceğini arzetmiştim. 
Nihayet yine bu bütçeye plâna bağlanmıyan ve 
bunun dışında kalan kısa vadeli borçlarımızın 
faiz ve resul mallerinin ödenmesi için de ayrıca 
50 milyon lira ödenek konmuş olduğuna işaret 
etmiştim. 

Bütün bunlar gösterir ki Hükümet bu dal
galı borçlar mevzuu üzerinde ciddiyet ve ehem
miyetle durmaktadır ve bunların itfasını, 
ödenmesini mümkün kılacak tedbirleri ihmal et
memiştir. Bu bakımdan ben endişeye, hele 
derin endişeye, mevzuu olacak bir vaziyetin ol
madığını arzedebilirim. 

CAVİT EKİN (Diyarbakır) — Affedersiniz, 
mahsup muamelesini tekrar anlatır mısınız? Bir 
karışıklık oldu gibi geldi bendenize. 

MALİYE BAKANI HALİT NAZMİ KEŞ
MİR (Devamla) — Hazinenin Merkez Bankası
na borçları vardır, bu meyanda altın terhini 
mukabili aldığı 200 küsur milyon lira ile dokuz 
ay vadeli bonoların iskontosundan mütevellit 
borçlar. Bu borçlar bankaya halen mevcut 
borçlardır ve bu borçlar için bir faiz ödemek
teyiz. Şimdi altın ve döviz istokunun, son ka
rar mucibince, kıymetlendirilmesi dolayısiyle 
fark olarak hazineye gelmesi icabeden 263 mil
yon lira var. Bütçe Kanununun 20 nci madde
siyle yaptığımız teklif ile bunun 260 milyonu
nu Çerkez Bankasına terkediyoruz. Sırf bu 
borçların ödenmesi için. Binaenaleyh mahsup 
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buradan çıkıyor. Yani bankadan fiilen almıyo- J 
rıız. Bankaya olan borcumuza mahsup etmesi
ne müsaade ediyoruz. 

MÜNİR BİRSEL (tzrair) — Yani borç kal
mıyor, tasfiye ediliyor. 

İHSAN HÂMİD TİÜREL (Diyarbakır) — 
Evvelce ifade bir az karışık gibi gelmişti de 
onun için tavzihi istenmişti. 

MALİYE BAKANI HALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Devamla) — Evet tasfiye ediliyor, borç 
kalmıyor. 

Sonra sureti umumiyede borçlarımızın çok 
ağır olmadığını, vakıa üstünde fazla durarak 
değil, bir iki misalini zikretmek suretiyle 
umumi izahatım sırasında ifade etmiş idim. Har
be girmeyen memleketleri de misal getirmiş
tim. Bunların, bütçeleri malûm olanlarından 
bir kısmından bahsetmiştim. Bu memleketlerin 
bütçe vaziyeti bizimki ile kıyas edildiği takdir
de malî ve iktisadi bünyeleri bize nazaran çok 
kuvvetli olduğu halde borçlarının bizden kat 
kat üstün olduğunu söylemiştim. 

Borçlarımızın resülmali itibariyle bugün için 
büyük bir ağırlık teşkil etmiyeeeğini ifade et
miştim. 

Arkadaşlar; bu vaziyet bilhassa borç mev
zuu üzerinde fazla durmama, bu bakımdan 
memleketin âtisini karanlık gösterilmek isten
mesi sebep olmuştur ki, bu bence hiç doğru de
ğildir. Arkadaşlar, borç, istihlâk mahiyetinde 
masraflar için borca girmek doğru değildir. 
Fakat, demin de arzettiğim gibi, faydalı işler 
için bir memleket iç piyasasından borç yapmak 
imkânını buluyorsa bunun ihmal edilmesi doğru 
değildir. Ve bunu hiçbir memleket ihmal et
mez. Nihayet, borcumuz artıyor diye ümitsiz
liğe de kapılmak katiyen yerinde değildir. Bu 
memleket iktisaden kalkınacaktır, onların bu 
kötümser görüşlerine rağmen, terakki edecektir, 
zenginleşecektir. Bu meyanda ödeme imkânları 
da, âtiyen, o nispette artacaktır. Biz. bu mem
leketin istikbalinden ümidi kesmedik arkadaş
lar (Alkışlar). 

Varidat bütçesi^ 
Vergi bahsinde; verginin gelirle mütenasip 

olması, verginin sosyal ve ekonomik karakte
rinin tebarüz ettirilmesi gibi fikir ve mütalâa
larda bulundular. Ve bilhassa vasıtalı vergi
lerin memleket ekonomisi üzerinde yaptığı ağır 
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I tazyiki ileri ve muamele ve istihlâk vergilerin

den kaçınmak lâzımgeldiği mütalâasını ileri 
sürdüler. Buna benzer fikirler mevcuttur. 

Arkadaşlar, bütçe hakkında umumi izahat 
verirken vergi sistemimiz hakkında da açıkla
malar yaptım. Vergi sistemimizin en müterak
ki sistem olduğunu iddia edecek değilim. Zaten 
böyle bir iddia da yoktur. Vergi sistemimizi 
tekâmül ettireceğimizi ve bu vergi sistemimizin 
ileri mahiyet arzeden gelir vergisine dayan
ması lâzımgeldiğini bunun için hazırlıklar 
yapıldığını, bunun hakkındaki tasarının da 
Yüksek Meclise sunulacağını bu arada kazanç 
vergisinde beyanname usulüne gidileceğini de 
Yüksek Mecliste arzetmiştim. istihlâk ve mua
mele vergilerinin ağır nispetler üzerinden alın-

", ması hiç şüphe yok bir memleketin iktisadiya
tını tazyik eder mâruzâtım sırasında Gelir Ver
gisi sistemini memlekette yerleştirmek imkânı 
hâsıl olduktan sonra bu vadide hafifletmelere 
gideceğimizi de söylemiştim. Arkadaşlar bun
ların hepsi ilk beyanatımda vardır. Vergi siste
mimiz kötüdür, eskidir, ihtiyaca cevap vermez 
v. s. gibi mütalâalar hrcı âlem mütalâalardır. 
Bunları hepimiz biliyoruz. Bir vergi sistemi 
elbise değiştirir gibi değiştirilmez. Gelir Vergisi 
sistemine girmek için İngiltere yarım asırdan 
fazla bir zaman uğraştı, Fransa tam bir asır uğ
raştı, belki almanya da bir b kadar uğraşmış
tır. Biz bu hususta bir çok tecrübeler yaptık, 
temettü vergisini terkettik geniş mikyasta be
yanname esasına dayanan vergi sistemine git
tik. Hepinizin malûmu olan sebeplerden dolayı 
muvaffakiyetli bir tatbik şahsı bulamadık; 
Bu usulü terkederek geniş mikyasta karineye 
gittik. Sonra fırsat buldukça bu kanunda ısla
hat yapıldı ve nihayet hepimizin bildiği gibi 
gelir vergisi sistemi üzerinde bir kaç senedir 
Maliyede hazırlıklar yapılmaktadır. Ve bu sis
temin memleket bünyesine en uygun bir hale 
getirilmesine çalışılmaktadır. Yakında muhte
rem Meclise sunulacak ve hiç şüphesiz en sağ
lam ve en uugun şeklini burada bulacaktır. 

Temenni ederim ki bu Gelir Vergisi sistemi 
memlekette mümkün olan kolaylıkla tatbik sa
hası bulsun. Ondan sonradır ki hakikaten istih
lâk ve muamele vergilerindeki ağır vaziyetle
ri hafifletmek imkânı olacaktır. Ylnız şunu ar-
zedeyim ki arkadaşlar, istihlâk ve muamele 
vergilerinden tamamiyle müstağni kalmağa im-



kân yoktur ve bundan müstağni kalmış bir 
memleket te mevcut değildin. Nihayet nispet
lerini hafifletmek, iktisadi bünyemizi tazyik et-
miyeeek şekiller üzerinde durmak lâzımgelir. 
Bilhassa bazı ahvalde istihlak vergileri lüzumlu, 
faydalı ve belki de içtimai adalet fikrine de 
uyar. Meselâ lüks addedilen maddelerden! alı
nan vergiler tamamen içtimai adalet fikrine 
uygun ve verimli bir vergidir.- Binaenaleyh gö
türü olarak şu fenadır, bu kötüdür demeğe im
kân yoktur. 

Bir vergi sistemini yavaş yavaş, zamana ve 
mekâna göre tekemmül ettirmek zaruridir. Ver
gi sistemleri bir günden ^ferdasıya tamamiyte de
ğiştirilemez. 

Daima Demokrat Partinin bütçe demecinde 
devri saadet gibi tekerür eden bir 1938 senesi 
vardır (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; şunu arzedeyim ki, biz geçen 
sene, kabul buyurduğumuz bir kanunla kaldır
dığınız ve bu seneden itibaren mevkii tatbikten 
kalkacak olan çeşitli maddeler istihlâk vergisi, 
muamele vergisine munzam olarak o devri saa
dette kabul edilmişti; (Gülüşmeler). 

Vergiler hakkında bu umumi mülâhazalarla 
iktifa edeceğim, daha fazla teferruata girmiye-
ceğim. Yalnız; burada hayvanlar vergisi bah
si var ki üzerinde durmıya değer. 

Hayvanlar vergisi hakkında istifadeli mü
talâa ileri sürdüler, dediler ki; hayvanlar ver
gisi hasılat vergisi olmak lâzımgelir, halbuki 
esası nazarı itibara alınırsa--seyyanen memleke-
'tin her tarafından aynı şekilde alınmaktadır, 
iptidaidir, aşardır, kaldırmak lâzımdır, dediler. 

İlk hamlede çok yerinde gibi görünen bu mü
talaayı biraz tetkik ettikten sonra kabul ede-
miyeceğimi arzederim. Hayvanlar vergisini ha
sılatla alâkalandırmak ta 1273 tarihinde bile 
düşünülmüştür. Ovakit memleket birkaç mın-
taksya ayrılmış, tabiî mmtaka itibariyle hasılat 
ta değiştiği için ona göre vergi tarh ve tahak
kuku yoluna gidilmiştir. Yani ozaman buna mü
tekâmil bir şekil vermek çareleri düşünülmüş, 
fakat tatbikat muvaffakiyet temin etmemiş ve 
bilâkis zararlı vaziyetler ihdas etmiş^ Çünkü 
nazari olarak ayrılan mıntakalarda hayvanların 
bir taraftan diğer tarafa kayması gibi vaziyetler, 
bu' verginin bu şekilde tatbikini son derece zor
laştırmış ve hasılatla alâkalandırılmam keyfiye
tinden saÂ nazar edilmiştir. Yüksek malûmu-
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ntızdur; harbten evvelki devrede daima Hükü
met ve Yüksek Meclis bu vergiyi de hafiflet
me yoluna gitmiştir. Birkaç defa da vergi nis
petlerinde tenzilât yapılmıştı. Yalnız 1942 se
nesinden, fevkalâde vaziyet ve ihtiyaçlar dola-
yısiyle, vergiye bir misli zam yapılmıştır. Ko
yun ve keçi eskiden 40 kuruş iken 80 e, meri
nos 20 kuruştan 40 kuruşa, tiftik 30 kuruştan 
45 kuruşa, deve 100 kuruştan 150 kuruşa çıka
rılmıştır. 

Şimdi hasılatla bir mukayese yapılacak olur-
sa, tabiî vasati birşey ifade etmek mümkün
dür. Çünkü hasılat, memleketin her tarafın
da bir değildir. Maktu olarak alman vergiler 
aşağı yukarı yüzde bir ile yüzde iki arasında te-
mevvüç ediyor ve nihayet nispetin üçe vardığını 
görüyoruz. Bu bakımdan ağır nispette bir hay
vanlar vergisi almıyor manzarasını vermek zan
nederim doğru birşey değildir. Kaldı ki, gelir 
vregisi bütçesinde ziraat vergileri ayrıca bir 
vergi mevzuu ittihaz edildiği halde biz bu sefer 
Yüksek Meclise sunacağımız projede, daha bir
çok tadiller meyanında, zirai kazançları da 
vergi mevzuu haricine çıkardığımız için nihayet 
hafif nispetler dâhilinde hayvanlar vergisinin 
memleketin bünyesine uygun bir vergi olarak 
şimdilik devam etmesi lâzımgeldiği kanaatmda-
yım. Atiyen ilk fırsatta bu verginin kaldırılması 
düşünülebilir. Fakat bugünkü şartlar içinde 
kısa bir müddet sonra bu verginin aldırılacağı
nı Maliye Bakanı olarak, vadetmek mümkün 
değildir. 

Dış ticaretimizdeki ayarlamaya da temas 
vardır. Dış ticaretteki ayarlamaları göstermek 
için 1929 senesi 100 itibar ediliyor ve bazı en̂  
deksler zikrediliyor. Yani 1929 senesinden son
ra dış ticaretimizde bir gerileme başlamış, on
dan sonra hafif bir yükselme olmuş (Gülüşme
ler) bilhassa 1938 senesinde. Tabiî ondan sonra 
tepetaklak gitmişiz. Bunu böyle basit bir şekil
de ifade edince hakikaten insan düşünüyor. 
Fakat bu mesele de muhtacı tavzihtir. Tabiî Ti
caret Bakanı arkadaşım bu hususta daha iyi 
izahat vereceklerdir. Ben de bir iki kelime söy
lemek isterim. 

Arkadaşlar, 1929 senesi büyük buhranın çık
tığı senedir; dünya buhranı. Bizim dış ticareti
miz 1929 senesinden evvel şu vaziyeti gösterir: 
ithalâtta genişlik, ihracatta da gitgide bir 
gerileme ve her sene bir açık vardır. Nihayet 
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dünya iktisadi buhranının çıktığı 1929 senesin- I 
de bu buhranın bia-e akisleri, 1928 senesinde 
ağır olan düyunu umumiye anlaşmasının - ki 
bilâhare tadil edilmiştir - tatbika girmesi dola-
y^siyle gayet ağır taksitlerin ödenmesi vaziye
tken hâsıl olmasa bizim pahamızda da esaslı bir 
buhran doğurdu ve o tarihte» itibaren kambiyo 
kontrole tâbi tutuldu. İşte 1939 senesinin ma
hiyeti budur. Ondan evvelki vaziyeti de auzet-
tim, İnkişaf daha ziyade ithalât şeklindedir ve 
ihracatın aleyhinedir. Yani her sene bir açıkla 
kapanmış ve 1929 la onu takibeden senelerde 
h» tedbir almak mecburiyetini hissetmişiz ve 
1561 sayılı .kanamla lüuk parasını koruma ted
birleri alınmıştır. Ondan sonra kambiyo kont
role tâfri tut«İ5»uştur. 1529 senesini takibeden 
senelerde kambiyo koötrol» sayesinde dış tica
retin tevzini imkânları elde edilmiş ve bilâhara 
klirittgt. sistemine geniş mikyasta gidilerek W3& 
le 1J938 segaesi arasında kliring anlaşmaları çer
çevesi dâhilinde dış ticaret sistemi inkişaf et
miştir. 

Arkadaşlar, kliring sistemini tenkit edecek 
değilim. Bu, devrin umumi karakterinin icabı 
idi. Aşağı yukarı birçok memleketler böyle 
bir sistemi kabul etmek ve içine girmek zaru
retini duydular. Biz de duyduk fakat kliring 
bir zaruret idi, kliring sayesinde dış ticareti
miz inkişaf etti yahut memleketin istihsali şu 
istikamet aldı diye bir hüküm vermek te zor
dur. Bu, muğlâk bir meseledir. 

Kliring sistend bizde hayat pahalılığının 
esasıdır. Kliring sistemi dâhilinde yapılan mü
badeleler, gerek ithal ettiğimiz gerekse ihraç 
ettiğimiz malları fiyat bakımından umumi dün
ya fiyat seviyesi dışına çıkarmış ve bizi ser
best dövizle ticaret yapan memleketlerden uzak-
laştırmıştır ve öyle bir vaziyet almıştır ki dış 
ticaretimizin hemen en büyük kısmını içine alan 
Almanya bizden her şey aldığı halde bize için
de ithal ettiği herhangi ecnebi bir madde bulu
nan bir malı vermemek yoluna getmiştir ve biz 
Almanya'dan dahi bizim için lüzumlu ve ha
yati maddeleri alamaz hale gelmişizdir, 1938 
ve 1939 yıllarında. İşte kliring sistemi dâhi
linde ticaretimiz inkişaf etti mi, etmedi mi? 
Eetti de denilebir, etmedi de denilebilir ve 
uzun uzadıya münakaşa edilebilir. 

Asıl meşeler arkadaşlar, harb seneleri içinde | 

dış ticaretin düşmesinin sebepleri malûmdur. 
Hangi memleketin dış ticareti düşmedi ki bizim
ki düşmemiş okun. Bilhassa ilk zamanlarda o 
kadar sıkıntılı bir vaziyet olmamakla heraber 
seneler teakup ettikçe ithalât bakımından bü
yük müşkilâta mâruz kaldık. Ancak tonda bi
zim kusurumuz yoktu. Mal ithal etmek için 
mal satacak memleket lâzımdır. Bütün duaya, 
harb ile meşgul iken, bütün dünya kendisini 
harb sanayiine verdiği bir zamanda tabiî haıb-
ten evvelki zamanda olduğu gibi mal satmaları
na imkân yoktu. Bu bakımlardan dış ticareti
miz durmuştu. Fakat şayana şükrandır ki, it
halât bakımından bu kadar geniş mikyasta . sı
kıntılı bir vaziyete düşmedik. 

Arkadaşlar bu bahsi hayli uzattım. Burada 
kapatmak istiyorum. Millî cihazlanma işi, Hü
kümetin programının tatbiki meselesi, demir
yollarının bulunduğu vaziyet, millî sanayaanjz, 
yapılacak işler, yapılması vadedüen işler, bun
lar tahakkuk ettirilmesi kaabil işler midir, de
ğil midir? Harb içinde neler yapıldı, şimdi ne 
gibi işler yapılıyor.? Tabiî ilgili arkadaşlar 
bütçeleri sırasında izahat verirken Yüksek Mec
lisi tenvir edeceklerdir. Ben yalnız şu kadarını 
arzedeyim ki; Millî cihazlanma ve kalkınma 
işleri için bir hesaba istinat ederek veya etmi-
yerek, milyonlara ihtiyaç olduğunu ifade et
mek suretiyle bir imkânsızlık karşısmdaymışız 
gibi bir manzara vermek katiyen doğru değildir. 
Bütün bu işler yalnız bütçe ile yapdmaz, niha
yet kredi imkânları vardır, iç kredi, dış kredi 
imkânları vardır, memleketin, yavaş yavaş, 
istihsal kapasitesinin, millî iradın artması ve 
nihayet hususi teşebbüsün bu işlerle ilgilenmesi 
ve daha birçok faktörlerin ortaya gelmesi su
retiyle bu millî cihazlanma işinin inkişaf etmesi 
mümkündür, arkadaşlar. Yani yalnız bütçe 
şudur, yapılması lâzımgelen işler budur, bi
naenaleyh hiçbir şey yapmağa imkân yoktur gi
bi bir manzara vermek, hakikate uygun bir 
ifade olmaz. 

En son olarak gerilememizin sebeplerini ik
tisadi ve malî politikadaki hatalara atfediyor
lar. PoMtikamız her şeyden evvel teşkilâtlan
ma ve cihazlanma politikası olmakdar; az kuv
vet çok semere, ehemmi mühimme teseih ve
saire hikâyeleri. Ondan sonra bütün memleke
tin istihsal menabiini vergi ve malî sistemimiz 
kurutuyormuş, gelir membaları kurüyornmşi 
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Bu bakımdan yeni bir zihniyetle bu işleri ele al
mak gerekiyormuş. 

Arkadaşlar; tabiî ben kısa söylüyorum; sözle
rim ifadelerimin özüdür. (İşitilmiyor sesleri). 
Bir çok süslü tarafları var. Çiftçiye hiçbir şey 
yapılmamış, memleketin en esaslı iktisadi iş
lerine ehemiyet verilmemiş filân filân. Bu bahsi 
burada bitiriyorum, bunlar üzerinde fazla 
durmayacağım. Bu suretle Say m Adnan Men
deres'in bütçe hakkındaki nutkundaki bilhassa 
Maliyeye, bütçeye tevcih edilen tenkitlerine ce
vap verdiğimi sanıyorum. Belki unuttuğum bazı 
noktalar olabilir. îcabederse onu da tavzih ede
rim. 

İHSAN HÂMlD TÎGREL (Diyarbakır) — 
Zannedersem temas etmeği unuttuğunuz bir 
nokta kaldı; o da millî gelir meselesidir. 

MALİYE BAKANI HALtD NAZMI KEŞ
MİR (Devamla) — Evet. millî gelir bahsine Mü
nir Birsel arkadaşımız, temas ettiği için ben ay
rıca temasa lüzum görmemiştim. 

Hakikaten millî gelir hesaplarının yapılması 
birçok millî ve iktisadi işleri tenvir bakımın
dan zaruridir. 

Onlar bu demeçlerinde, hiç olmazsa kabatas
lak birşey, diyorlar. Arkadaşlar; kabataslak 
birşey 1934 senesinde yapıldı onun için belki ka
bataslak, diyorlar. Kabataslak olarak yapılan 
bu hesaplardan fayda ummak mümkün değildir. 
Bu hesaplar ya yapılmamalı, yahutta yapılırsa 
gayet ciddî ve ilmî esaslar dâhilinde yapılmalı
dır. Kabataslak yapılan birtakım millî gelir 
hesapları vardır ve mecmualarda neşredilmiştir. 
Bunu söylemekten maksadım bu iş yapılmıyacak 
demek değildir, Bilâkis, şimdiye kadar Millî 
gelir bahsinde esaslı tetkik ve çalışmalara baş
lanmış ve müsbet neticelere varılmıştır. Belki 
çok uzun olmıyan bir zaman içinde esaslı tetkik
lere dayanan bu hesapların neticesi bütün mem
lekette ilân edilecektir. Bu zamanın çok yakın 
olduğunu sanıyorum. Millî gelir bahsinde de 
kâfi ise geçiyorum. (Kâfi sesleri). 

Şimdi diğer arkadaşların bütçe dolayısiyle iz
har buyurdukları temennilere geçiyorum. Gl. 
Vehbi Kocagüney arkadaşımız, emeklilere yapı
lan zamlara temas buyurdular ve bu zammın 
kâfi olmadığına, farklı maaş alanların vaziye
tine temas ettiler. Askerî emekli derneğine yar
dım meselesine, borçlar meselesine ve tasarruf 
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bonosuna temas ettiler, otomobil kadrolarının 
çokluğundan bahsettiler. Bu temenniler üzerinde 
ciddiyetle durmak vazifemizdir. Yalnız emekli 
ödeneklerine kâfi derecede zam yapılmamış ol
ması meselesi, kendisinin de ifade buyurduğu 
gibi, nihayet bir imkân meselesidir. Bu işler 
için ayırdığımız on milyon lirayı mevcut emek
lilere en münasip şekilde taksim etmek için hay
li esaslı çalışmalar yaptık ve kanun tasarısını 
Yüksek Meclise sunduk. Bu arada dördüncü ço
cuktan başlıyan ve 2,5 liradan ibaret olan ço
cuk zammını bütün emeklilere teşmil ettik ve 
beş liraya çıkardık. Tabiî bu Yüksek Mecliste 
en mütekâmil şeklini bulmuş olacaktır. 

Askerî emekliler derneğine yardım meselesi 
ancak önümüzdeki sene bütçesinde nazarı iti
bara alınabilecek bir mevzudur. 

Otomobiller meselesi hakikaten üzerinde du-
rulmıya değer bir mevzudur. Bu bahiste ta
sarruf yapmamız lâzımgelir. Mevcut Otomobil 
Kanunu malûmunuzdur. Doğrudan doğruya Büt
çe Encümenince hazırlanmış ve Kamutaydan 
geçmiştir. Yani Hükümetin Kamutaya getirmiş 
olduğu bir kanun değildir. Mamafih çok muğ
lak, halli zor olan bu işi memleket ihtiyaçlarına 
uygun bir şekilde halletmeği icabeden tetkikleri 
yakmak ta vazifemizdir. Fakat mevzuun çetin 
olduğunu kabul buyurmanızı bilhassa istirham 
ederim. 

Cemil Alevli arkadaşımız Türk işçilesinin ka
zanç vergisine temas ettiler. Mevzuda esas iti
bariyle haklıdırlar. Biz Yüksek Meclise suna
cağımız yeni gelir vergisi tasarısında, işaret 
buyurdukları muafiyet meselesini, nazarı iti-
bare almış bulunuyoruz. 

Gl. Durukan arkadaşımız Hataydaki toprak
lardan bahis buyurdular. Mevzuu ile iyice ilgi
lenmiş değilim. Tetkik ederim ve işaret buyur
dukları istikamette birşey yapmak imkânı hâsıl 
olursa yapmağa çalışırım. 

Kiralar meselesine gelince: Kira mevzuu Hü
kümetçe tetkik edilmiştir ve tetkikat son safhası
na gelmiştir. Bugünlerde belki bir karara bağ
lamak mümkün olacaktır. 

Emeklilerin vaziyeti; eski ve yeni emekliler 
meselesi hayli karışık, müşkül bir manzara ar-
zetmektedir. Mesele 1683 numaralı kanuna göre 
emekliye sevkedilenlerle daha evvelki kanunlarla 
emekliye sevkedilenler arasındaki fark meselesi 
değildir. Çünkü eski emeklileri berikilerin sevi-
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yesine çıkarmak için muhtelif tarihlerde zamlar 
yapılmış ve getirilmiştir. Meselâ kadrolarda za
man zaman vaki değişiklerden mütevellit fark
tır. Bu fark Sayın Generalin de işaret ettik
leri gibi sivillerde de mevcuttur. Bu meselenin 
tetkika tâbi tutulup esaslı bir şekilde halledil
mesi hakkında derhal söyliyebilecek müsbet bir 
şeyim yoktur. Fakat bu mevzuu ele alıp tetkik 
edeceğiz. Mevzu hayli çetin ve çetrefil 'dir. Ye
ni. getireceğimiz emekliler kanunu bizatihi bu 
mevzua pek temas etmemektedir. Yeni kanun, 
emeklilik esaslarım değiştirmekte, bir sandık 
derpiş etmekte, prim ve sigorta esasını kabul 
ederek emeklilere bundan sonra daha müreffeh 
bir hayat temin edebilecek bir emekli maaşı sis
temi kurmağı derpiş etmektedir. Yani bu mev
zu ile eski emeklilerin maaş farkları mevzuu, 
alıkça belirtmek isterim, ayrı ayrı şeylerdir. 
Fakat bu arada eski emeklilerin vaziyeti üzerin-
do de durmak, ve bir şey yapmak imkânı varsa, 
yapmak lâzımdır. Fakat şimdiden bunun ne 
dereceye kadar mümkün olduğunu söyliyecek 
vaziyette olmadığını bilhassa arzediyorum. 

Sırrı îçöz arkadaşımız Birinci Büyük Millet 
Meclisinde bulunanların ailelerine hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisi meselesini ileri 
sürdüler, bu mevzuu tetkik ederiz. 

Kâıiıil İdil arkadaşımız tediye usullerinde ıs
lahat yapılmasını ve kırtasiye muamelelerinin 
basitleştirilmesini ve mümkün mertebe azaltıl
masına temas ettiler, esasen masraf tediye evra
kında bir hayli yenilikler ve basitlikler yapıl
mıştır. Bu mevzudaki temenniler daima yerin
dedir ve mümkün oldukça bu usulleri basitleş
tirmek lâzımdır ve bunu yapmıya çalışaca
ğız. Fakat, Devlet işleri ve usul konularında 
her şeyi zannedildiği gibi en basit şekle irca 
etmek mümkün değildir. Bunları basit telâkki 
etmek de doğru değildir. Devlet işleri tabiî 
olarak formaliteleri zaruri kılar. O formalite
leri mümkün mertebe azaltmak lâzımdır/Fakat, 
bunları tamamen kaldırmak mümkün değildir. 
Buna inanın arkadaşlar. 

General Fahri Altay, yine emekliler mevzu
una temas buyurdular. Demin o mevzu hakkın
da mütalâalarımı arzettim. istikraz hakkında
ki mütalâalarına ela zannedersem daha evvelki 
beyanatım arasında cevap vermiş bulunuyorum. 

Faik Yılmazipek arkadaşımız, hakikaten çok 
pratik, enteresan ve şayanı istifade fikirler, hat-
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tâ bol miktarda fikirler söylediler. İçinde ehem
miyetle durulmıya ve istifadeye değer mahiyette 
olanları mevcuttur. Bunları tetkik ederiz ve 
icabında kendi ihtisaslarından, bilgilerinden ve 
tecrübelerinden istifade etmek için bize yardım 
etmelerini rica ederiz. Bu mevzularda en salim 
usulleri ve bazı kırtasi işlerdeki girift şekilleri 
bertaraf etmek çarelerini elde etmeğe çalışırız. 

Fazla basitliğe gidileceğine pek kani değiliz, 
bunu daha evvel arzetmiştim. Bu meyanda mü
kelleflerin defter tutması usulü,. 13 - 23 sütun 
açılması meselesi; bu sütunlar maliyenin zevkini 
tatmin için açılmış değildir. Kanunların koydu
ğu zaruret ve mecburiyetler içindir. Malî ka
nunların basitleştirilmesi imkânı elde edildikçe 
bu defterleri de basite irca etmek mümkün olur. 

Mamafih bugün dahi basit defterler ve 
bordrolar tanzimi tahakkuk ve tahsil işlerini 
birleştirmek, hususi idarelerin muhasebe işleri 
ve benzeri meseleler ehemmiyetle ele aldığımız, 
üstünde durduğuz ve halletmek üzere bulun
duğumuz işlerdendir. 

Memurların mesai saati meselesine gelince; 
bu, Maliye Bakanlığı işi olmaktan ziyade bir 
Hükümet işidir bu bakımdan Hükümetçe üstün
de durulmağa değer. 

Incealemdaroğlu arkadaşımız, Mahsulâtı Ar-
ziye Vergisinin kaldırılmasını istediler, zanne
derim. Mahsulâtı Arziye Vergisi esasen kalk
mıştır, bakayanın kaldırılmasına gelince bu 
bakayanın iki sene müddetle taksitlendirilme-
si ve cezaların affedilmesi hakkındaki tasarıyı 
Yüksek Meclise sunduk. Buna mukabil tama-
miyle affı hakkında bir tasarı vardır. Tarım 
Komisyonunda konuşuldu ve af tasarısı tecil 
edildi. Diğer komisyonlara da gidecektir. Büt
çe tahminleri meyanında bunun 8 - 1 0 milyonu, 
bulduğuna ve prensip itibariyle vergi affına 
gidilmesinin doğru olmıyacağma göre bunda, 
mükelleflere tediye kolaylıkları gösterilmesinin 
en doğru yol olacağı kanatandayım. 

Küçük esnafın korunması için kanunlarda 
zaten buna mütedair hükümler vardır. Bun
dan sonra da bu mevzu daha fazla işlenecektir. 

Mükerrer tahsilde, Tahsili Emval Kanu
nunun yersiz tatbiki ve bu suretle mükellefleri 
tazyik etmek gibi meselelere temas ettiler. Zan*. 
nedersem bu gibi vaziyetlerin daima tekerrür 
etmesi mümkün değildir. Ve mükellefin elinde^ 
makbuzu olduğuna göre derhal otomatik bir 
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şekilde Tahsili Emval Kanununun tatbikma 
gidilmesi de varid olmasa gerektir. Amma bazı 
kere kayıtların işlememesi, mükellefin makbu
zunu kaybetmesi gibi sebeplerle müteferrik va
kalar olabilir. Bunların da ıslahı daima kabildir. 

Zannedersem arkadaşlarımın temas ettikleri 
noktalara ve mevzulara cevap arzetmiş oldum. 
Mamafih unuttuğum cihetler varsa ikaz buyu
rurlar, tekrar maruzatta bulunurum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bütçesinin 
tümünün görüşülmesi bitti. Bölümlere geçilme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
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415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

Lira 
Bakan ödeneği 5 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar ve temsil ödeneği 26 169 524 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 2 353 854 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 205 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar ücret, yol
luk ve başka giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 1 260 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 117 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mer büro giderleri 799 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 537 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 1 201 031 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 14; 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 982 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 32 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Lira 

4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

430 Komisyonlar ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

431 Vergi tahsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

432 Hazine işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

433 Elçilikler Maliye müşavirlik
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

434 Millî mülkler işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

435 Onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

436 Devir ve teftiş yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

437 Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

488 4353 sayılı kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği gider
ler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

439 3827 sayılı kanun gereğince 
satın alınacak taşıtlar karşı
lığı 
BAŞKAN — Kabul' edilmiştir. 

440 Damga Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

441 Okul ve kurs genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

442 Kanunları gereğince özel İda
relere yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

442AÎlce teşkili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

443 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

444 Kaldırılan Toprak mahsulleri 
vergisi cibayet gideri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

445 Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek Maliye müfettiş-

80 000 

95 000 

228 000 

41 500 

83 900 

365 000 

2 730 818 

330 500 

4 740 000 

80 000 

1 549 916 

223 500 

294 000 

1 200 001 

200 000 

1 324 461 

50 000 
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lerinin yolluk ve ödenekleri 
BAŞKAN — Kabtıl edihffl^tir. 

446 Malî Kanun, Tikük ve YÖtute 
meliklerin toplama ve düatrilen-
:mfcsi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

447 Yazı ve tercüme üeBetteri, 
kitap ve dergi karşılığı ve Ma
liye dergisi giderleri 
BAŞK&N — Kaimi edilmiştir, 

448 Atlı tahsildarlara verilecek hay
van ve yem karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

449 Kanun gereğince Tîearst Oku
lunda okutturulacak öğrenciler 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

450 1351 sayılı kanun g«reğince 
İmar Müdürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

451 Püşüıtttlmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

452 ihtiyat ödöneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

453 Fort sözleşmesi gereğince öde
necek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4®4 3887 sayılı kanun gereğince 
teslim alman taşıtların bakım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

455 Temsil .gidertem 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4156 Cteçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

457 Eski ysHsı? b«rçlaa?ı 
BAŞKAN — Kafeud edilmiştir. 

458 Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüme 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

459 Hudut ve SafcMfer Saflık ®e-
nel Müdürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

460 Beden Terbiyesi Gtenel Müdür
lüğüne 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

461 Vakıf lar®emlMüdürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul erimiştir. 
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Hastaneler yiyecek giderlerine 
yardım 
BAŞKAN — Kabul edffiHİşttr. 
Mezarlık için Ankara Belediye
sine 
BAŞKAN — 'Kabul edilmiştir. 
Şehir yolları için Ankara 3ele-
diyesine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
özel idameler ve bekdiyekıe 
yardım î?ğ 17 
BA ŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ankara Üni.ve£8İWfliae 5 
BAŞKAN — Kabul »düm^tfe. 
İstanbul Üniversitesine i l 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İstanbul Teknik Ünrvdiaâteaü-

Lira 

2S0 000 

îöö 000 

125 000 

ne 
BAŞKAN — Kabul Bdümi^ . 
Sardun Sevenler BeraMgin» 
BAŞKAN — Kabulî^lmişlfc. 
Darülaoera^e 
BAŞKAN — Kabul «ükmşür. 
Kızılay Kurumun* 
BAŞKAN — Kâbut edilmiştir. 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
BAŞKAN — Ka%al edifiniştfr. 
Darüşşafakaya 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk Eğitim derneğine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yeşilay Derneğine 
BAŞKAN — Kabul' edilmiştir. 
Balıklı Bum Hastanesine 
BAŞKAN — ̂ abul edilmiştir. 
Manisa'da Moris Şihasi Hasta
nesine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Halkevlerine 
BAŞKAN — Kabul efflmişfir. 
Türk Tarih Kurumuna yardım
lar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk Dü EuraraB* 
BAŞKAN — Kairal edilmiştir. 
T*rk Hukuk KiTTumana < 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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482 Türk Coğrafya Kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

483 Tiftik Derneğine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

484 Ağaç Koruma Derneğine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

485 Yarış ve Islah Komisyonuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

486 Millî Ekonomi ve Tasarruf Der
neğine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. -

487 Bazı Milletlerarası Derneklere „ 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir! 

488 3867 sayılı kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

489 Sermayesine mahsuben Devlet 
Tarım İşletmeleri Kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

490 Sermayesine mahsuben Tarım
sal Donatım Kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

491 Ereğli kömür Şirketinin satm
alına taksitlerine karşılık ol
mak üzere Etibanka 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

492 Ziraat Bankasına ödenecek ih
tiyat sermaye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

493 Sermayesine mahsuben Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

494 Sermayesine mahsuben Etiban
ka 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

495 Sermayesine mahsuben Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Mü
dürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

496 Genel bütçeye alınacak özel 
idare hastaneleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

•?* - . 
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B — Devlet Borçlan Bütçesi 

BAŞKAN — Devlet borçlarına geçiyorum 
mütalâa var mı?. Bölümlere geçilmesini oya ar-
zediyorum. Kabul edenler.... Etmiy enler Kabul 
edilmiştir. 
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2094 sayılıı kanun gereğince 
yapılan istikrazın faiz ve itfa 
karşılıklariyle komüsyon, si
gorta ve başka her türlü gider
leri 1 135 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 2463, 2614 sayılı kanunlar ge
reğince yapılan istikrazın faiz 
ve itfa karşılıklariyle, komüs
yon, sigorta ve başka her türlü 
giderleri 2 850 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

502 3322 sayılı kanun gereğince çı
karılan tahvillerin faiz ve itfa 
bedelleriyle, komüsyon sigor
ta ve başka her türlü giderleri 785 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

503 4057 ve 4625 sayılı kanunlar ge
reğince yapılan istikrazın faiz 
ve itfa karşılıklariyle, komüs
yon, sigorta ve başka her türlü 
giderleri 5 633 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

504 4275 sayılı kanun gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa 
karşılıklariyle, komüsyon, si
gorta ve başka her türlü gider
leri 12 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

504A 4938 sayılı kanun gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa 
karşılıklariyle, komüsyon, si
gorta ve başka her türlü gider
leri 4 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

505 Genel Mahsup Kanunu gere
ğince verilecek tahvillerin 1932 
- 1947 yılları faiz ve itfa karşı
lıklariyle nakten verilecek tah
vil kesirleri, komüsyon, sigor
ta ve başka her türlü giderleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

506 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 
ve 3523 sayılı kanunlar gere
ğince nakten ödenecek borç
larla kaldırılmış Hatay Dev
letinden devredilen borçlar 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

— 386 
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512 
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519 

Olağanüstü ödenek karşılıkla
rından ve 1715 sayılı kanun ve 
ekleriyle diğer kanunların be
lirttiği kerteler içinde çıkarı
lan Hazine bonolarından do
ğan borçların faiz ve itfa kar
şılıkları 50 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4649 sayılı kanun gereğince 
ödenecek büyük su işleri bo
nolarının amortismanları 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4604 sayılı kanunun birinci ge
çici maddesi gereğince yapıla
cak ödemeler karşılığı 3 019 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4911 sayılı kanunun geçici 
maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler karşılığı 1 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına yapılan Ödemeler 11 278 755 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyet Ziraat 
Bankasına yapılan ödemeler 6 030 704 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Cezaevleri inşaat kredisi faiz
leri 94 680 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1943 yılı Bütçe Kanununun 
25 nci maddesi gereğince çıka
rılan bonoların itfa karşılıkla-
riyle faizleri 1 113 587 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3022 sayılı kanun gereğince 
Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine verilecek taksit 5 184 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2434 sayılı kanun gereğince 
temin olunan kredi taksiti 1 652 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3525, 3738 ve 4171 sayılı ka
nunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 41 532 954 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vatani hizmet karşılığı bağla-

Lira 
56 499 nan aylık ve ödenekler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
520 Emekli, dul ve yetim aylık ve 

ödenekleri 28 900 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

521 özel kanunlar gereğince yapı
lacak zamlar 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

522 4178 ve 4599 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 10 450 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

523 551 sayılı kanun gereğince 
harb malûllerine verilecek 
arazi karşılığı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

524 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 1 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Açık oyların neticesini arzediyorum: 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki tasarıya (321) 
zat oy vermiştir. Muamele tamamdır. (321) 
oyla kanunluğu kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki tasarıya (315) zat oy 
vermiştir. Muamele tamamdır. Tasarının (315) 
oyla kanunluğu kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki tasa
rıya (320) zat oy vermiştir. Muamele tamam
dır. Tasarının (320) oyla kanunluğu kabul edil
miştir. 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısına (320) zat oy vermiştir. Tasarının (320) 
oyla kanunluğu kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki tasarıya (324) 
zat oy vermiştir. Muamele tamamdır. (324) 
oyla kanunluğu kabul edilmiştir. 

15 dakika teneffüs edilmek üzere oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,45 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 19,00 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Fahri Kurtuluş (Rize) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

C — MüUSğiüm Bakımlığı Bütç&si. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi
ni görüşüyoruz. Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

Müsaade buyurursanız söz istiyenleri tesbit 
edelim. 

Söz istiyenlerden isimlerini kaydettiklerimi 
okuyorum : 

Dr. Fahri Kurtuluş (Bize), İsmail Hakkı 
Baltacıpğlü (Kırşehir), Nurettin önen (Çanak
kale), Cemü Barlas (Gazianteb), Muhsin Adil 
Binal (Konya), Muhittin Baha Pars (Bursa), 
Behçet Kemâl Çağlar (Erzincan), Reşit Tarak-
çıöğlü (Trabzon), Tezer Taşkıran (Kars), Ni
yazi Aksu (Antalya), Hüseyin Ulusoy (Niğde). 

Diğer söz alan arkadaşları da yazıyorum. 
İlk söz.. Dr. Fahri Kurtuluş'undur. 
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Muhte

rem arkadaşlar, intihap dairem olan Rize'nin 
bütün vilâyetler içerisinde Millî Eğitime ver
diği önem. itibariyle en başta gelen bir yer ol
duğunu burada iftiharla belirtmek isterim. 
Bunun» içindir M» Rizeliler 30 senedeaberi Mil
li Eğitim. BatonlığuKİan bir liae istemektedir
ler. Ve bunun için Rizeliler şu çareyi bulmuş
lardır : 

İki sene zarfında vasiyetname mucibince 
bir zengin Türk evlâdı Rize'de bir lise yaptı
racaktır. Binaenaleyh Millî Eğitim Bakanlı
ğınız iki sene zarfında bir lise kadrosu hazırla
masını yani anahtarını teslim edeceğimiz gün 
bize kadrosunu vererek liseyi açmasını Rizeli
ler namuıa ve kendi inamıma samimiyetle Millî 
Eğitim Bakanlığından burada rica ediyorum. 

Arkadaşlar; liselerimizin bugünkü yetiştir
diği elemanlar maalesef zayıftır. Bunun sebebi 
nedir? Bumu* üzerinde yapılan tetkikat ne gibi 

sonuç vermiştir? Bunu elbetteki kıymetli Millî 
Eğitim Bakanımız kendilerine has dirayetiyle 
inceliyecekler ve bizi tatmin edeceklerdir. 

Bugün liselerde gördüğümüz şu manzara bizi 
üzmektedir; öğrenciler ufak tefek vesilelerle 
öğretmenleri aleyhinde bulunabiliyorlar ve öğ
retmeni Bakanlığa şikâyet edebiliyorlar. Ba
kanlık ta en ufak bir şikâyeti maalesef nazarı 
itibara alarak müfettiş gönderiyor ve bu su
retle, öğrenciler biraz yüz buluyorlar gibi ge
liyor bana. Bunun üzerinde inceleme Vekâle
tin yapacağı bir iştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı her sene takdirname 
alan öğretmenlerin bir listesini yayınlıyor. Acaba 
bu listenin neşri öğretmenleri maddi bakımdan 
bir refaha, ufacık da olsa, bir fırsat vermekte 
midir? Bu noktanın da burada aydınlanması be-
inceliyecekler ve bizi tatmin edeceklerdir. 

Arkadaşlar; Millî Eğitim dâvasında ilk öğre
timden orta tedrisata geçmek için yüksek tahsil 
yapmış olan arkadaşların büyük bir derdi 
vardır. Bu dert: 3656 numaralı kanun çıktığı 
zaman maalesef ihmal edilmiştir ve bunların 
ilk öğretimde geçen hizmetleri Devletin resmî 
hizmeti meyanma dâhil edilmemiştir. Bunlar 
yüksek tedrisatı bitirdikleri zaman 30 lira maaşla 
yeniden bareme girmişlerdir, eskiden yaptıkları 
10 - 15 senelik ilk öğretimdeki hizmet nazara 
alınmamıştır. Halbuki elimde bulunan kâğıtta 
bazı hususi istisnalarla İstanbul Erkek Lisesi 
Türkçe öğretmeni olan ve 25 lira maaşı aslî alır
ken 70 lira maaşı asliye çıkarıldığı ve yine aynı 
lisede Tabiiye öğretmeni iken maaşı 30 liradan 
50 liraya ve Türkçe öğretmeninin 30 lira iken 
maaşı 80 liraya çıkarıldığı ve bu arkadaşların 
hususi lisede bulunmaları hasebiyle Devlet lise
lerine geldikleri zaman kendilerine bu bare
min verildiği yazılıdır. İlk öğretimde kafalarını 
yıpratmıyarak bu şekilde muvazzaf olan bu ar
kadaşların bugün himaye edilmemesi bence 
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doğru bir nokta değildir. Ben öyle zannediyo
rum ki, kıymetli Millî Eğitim Bakanımız bu 
nokta üzerinde duracak ve bizi tatmin edici bir 
neticeye varacaktır. 

Arkadaşlar, köy enstitüleri benim içimde 
daima bir mesele olarak kalmıştır. Fakat Mil
lî Eğitim Bakanı ile yaptığım temastan sonra 
bir inşirah buldum. Alınmış olan tedbirlerin 
kısa bir zaman sonra hepimizi tatmin edeceğine 
ve bu enstitülerimizin bizim hissiyatımıza göre 
bir mevki alacağına hiç şüphemiz kalmıyacak-
tır. Ben bu konuya ancak beş, altı ay sonra 
tekrar döneceğim ve icabeden sualleri Bakan
dan soracağım. 

Arkadaşlar, son söz olarak üniversite mese
lesine temas edeceğim. Arkadaşlar üniversite
nin üniverini kaldırırsanız geriye sitesi kalır. 
Halbuki bizde üniversitenin stesi yoktur. Ste-
si olmıyan bir üniversite beynelmilel mânada 
hiçbir zaman üniversite kıymetini haiz değildir. 
Bizim yetiştirdiğimiz zamandan da bugünden 
de misal alsak bir üniversite sitesinden mahru
miyetin yüksek tahsil gençliği üzerinde ne gibi 
feci akibetler doğurabileceğini yüksek takdir-
lerizine bırakıyorum. Binaenaleyh Millî Eğitim 
Bakanlığı, yahut diğer Bakanlıklarla, yahut 
husussi teşebbüsle mi olur ne şekilde olursa ol
sun bu üniversite meselesini kökünden hal ve 
bizi tatmin etmelidir. Bu meselenin gelecek 
yıllara bırakılmamasını bütün samimiyetimle, 
kalbimle rica ediyorum. Ve Millî Eğitim Bakanı
nın şahsına ve enerjisine bu işte de güveniyorum. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Millî Eğitim işinin nekadar nazik bir 
iş olduğunu biliyorum ve Millî Eğitim olayla
rını düşünürken, tenkit, ederken maddi bir 
şey üzerinde durmadığımı, mânevi değerler 
üzerinde, hattâ bir milletin ülküsü üzerinde 
durduğumu düşünüyorum ve buraya çıkarken 
âdeta korkuyordum. Niyetimin iyi olduğunu an
latmak için kısa bir başlangıç yapıyor ve di
yorum k i : On yıldanberi Türk Eğitim hayatı, 
gelişme yolundadır. Gerek nicelik, gerekse 
nitelik bakımından hayırlı sonuçlar vermiş bu
lunmaktadır. Onun için on yıldanberi çalışan, 
gidip gelen Bakanların bu öğretim güçlerini bu 
kürsüden sevğı ile, saygı ile anmayı kendim 
için bir vicdan borcu biliyorum. 

Çok iyi şeyler olmuştur, fakat daha çok 
iyi şeyler olabilir. Kusurlar olmuştur, düzel-

. 1946 0 : 2 
tilebilir. Kusurları düzeltmek için söylemek 
lâzımdır ve iyileri daha iyileştirmek için daha 
söylemek lâzımdır. Başka türlüsü bir nevi ah
lâksızlık olur. 

Saygı değer arkadaşlarım; hepimiz pek iyi 
biliriz ki, bir nesneyi yöneltmenin ilk şartı o 
nesnenin âlemdeki yerini iyice bilmek ve tabi
atını iyice tanımaktır. îlmin vazifesi nesnele
rin tabiatını idare eden kanunları yakalamak
tır. Tekniğin vazifesi ise bu kanunları eylem
lere tatbik etmektir. Biz de konumuzu teşkil 
eden eğitim meselesini yakından tanırsak, onun 
kanunlarını iyi bilirsek, bu yöneltme hususun
da güçlük çekmiyeeeğimiz gibi, onu eylemlere 
de kolayca tatbik edebiliriz. Başka türlüsü 
başka sonuçlar verir. 

ilk konu olarak öğretimin ilk kademesine, 
ilkokul kademesine temas etmek istiyorum. İlk
okul nedir? Millî Eğitim mevzuunda içtimai 
uzviyette, eğitim uzviyetinde ilkokulun göre
vi nedir, diyorum ve şu cevabı veriyorum: İl
kokulun en büyük görevi aynı zamanda bir 
kültür ve gelenek birliğinden ibaret bulunan 
Türk Milletinin bu varlığını şuurlandırmaktır. 

Türk olmak kâfi değildir, Türkçe söylemek 
kâfi değildir, Türk devrimlerini yaşamak kâfi 
değildir, Türk Vicdanına sahip olmak kâfi de
ğildir. Amma bu fikirlerin ve bu değerlerin 
âlemde müstesna bir yeri olduğunu bilmek lâ
zım gelir, Türk Köylüsü cahildir; hepsi birden 
Türklüğün âlem şümul bir gerçek olduğu
nu bilmek zorundadır. Türk Köylüsü tarihini 
bilmek zorundadır, hamlelerini bilmek zorun
dadır. Ve bütün varlık âleminde taptığı kuvvet
lerin ne olduğunu bilmek zorundadır. Bütün ta
rihinde çarpıştığı şeytani kuvvetlerin ne olduğu
nu ve kendini idare eden rahmani kuvvetlerin 
ne olduğunu bilmek zorundadır. 

Onun için ilk öğretimin ilk vazifesi, Türke 
Türklüğünü öğretmektir. Yani Türkte var 
olan Türklüğü şuurlandırmaktır. Akıl, fikir, 
propaganda, yalan ve yanlış karşısında kendi
ne yetici ve mutlak, salt değer olarak varlığı-
ğını tanıtmaktır. İlkokuldan beklediğimiz şey 
zaten Türk olanları, Türk çocuklarını Türklü
ğün şuuru ile teçhiz etmektir, başka bir şey 
değildir. 

İlkokulun bu cinsten değil, ayrı olarak fa
kat aynı ehemmiyette ikinci bir görev daha var
dır. O da şudur: Köy çocuklarını ve mahalle 
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çocuklarını, öğrenim hayatı, ilk kültürü ala
cak millet çocuklarını medeniyetin alfebesi-
ni teşkil eden, medeniyetin ilk ümanitesini teş
kil eden teknik kurullarla, kaidelerle, şuurlar
la teçhiz etmektir. Demekki ilkokulu eğitim uz
viyetimizde bayağı bir organ vazifesini görü
yor, içine aldıklarını Türkleştiriyor demiyorum, 
zaten Türktür onlar, amma içine aldığı Türk 
çocuklarını şuurlandırıyor ve âlem muvace
hesinde, hiç bir milletin kültüründen, hiç bir 
milletin vicdanından geri olmadığını müsbet 
şekilde ona anlatıyor. 

Birde İlkokul çocuklarını içtimaî vazifeleri, 
tarla, dükkân, sonra ne bileyim, kunduracılık 
veya seyyar satıcılık, ayak esnaflığı gibi ilk, 
bir köyün ekonimik hayatını teşkil eden, ilk 
içtimaî vazifeleri yapmaya yarıyan için çok 
gerekli olan tekniklerle teçhiz ediyor. 

Şimdi ilkokul vazifesini yapmış mıdır, yap
mamış mıdır! Ben bir ölçü aldım, beğenirseniz 
siz de kullanın. ilkokulun içine değil de dışına 
bakıyorum. Bir köye gidiyorum, bakıyorum muaz
zam bir ilkokulları var, 50 senelik, 70 senelik ha
yatı var, beş sınıflıdır, beş hocalıdır, bahçesi var, 
kütüphnesi ve bu köyün nispî bir refahı var, 
Fakat bakıyorum köy murdardır, pistir, köyde 
abdesthane pislikleri sokağa akıyor ve köy de
dikodu içindedir. Bir hüküm veriyorum: bu 
okul elli senelik, yetmiş senelik varlığına rağ
men, sosyal ödevini yerine getirmemiştir, sıfır
dır. O yalnız okutmuştur. Köylünün ne kültür 
ve ne de teknik seviyesini yükseltememiştir. 
Bu okul hastadır. Bu okul maddeten mevcuttur, 
programca mevcuttur, pedagojice mevcuttur, 
teknikçe mevcuttur, fakat sosyal bakımdan has
tadır. Eğer okul köyün kültürel ve teknik ha
yatında, aksi misallerini neticelerini saydığım, 
müspet devrimini yapmıyorsa, fonksiyonunu 
yapmıyan bir uzuvdur, kötürümdür, yaşamıyor 
demektir. 

Şimdi ilkokulların bir de içine giriyorum. 
Tarihi pek hatırımda değil, 20 seneye yakın, 
yahut -8 sene kadardır. Eğitim Bakanlığı tedri
satta öğretim bakımından mühim bir inkilâp 
yaptı. Mühim bir olaydır o. Bu zamana kadar 
bütün vakıf mekteplerinde ve mekâtibi rüşdi-
yede malûmatı mantıki münasebetlerine göre 
bölümliyen, parçalıyan, yani bir tahlilci, basit
ten mürekkebe doğru giden ,hayatla alâkası ol-
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mıyan, daha çok ilim nizamına yakışan tahlil
ci ve entellektci, entellektüalist bir program 
vardı. Bu görenek eskidenberi geliyor. Kalk-
mazmış gibi devam eden bu göreneği Millî Eği
tim Baknlığı kaldırdı, yerine toplu tedrisat adını 
vrdiğimiz bir programı koydu. Bu devrim çok 
hayırlı olmuştur. 

Şimdi ben burada yetkilerine çok güvendi
ğim Eğitim Bakanına, Eğitim memurlarına hi-
tab ediyorum ve kısaca diyorum k i : Bu âlemde 
bu medeniyet âleminde, pedagoji âleminde 
toplu tedrisat adımı bir milletin atacağı son 
adım değildir. Bir yenilik adımıdır, bir başlan
gıçtır, bu adım sonuna kadar atılmalıdır. Okul 
kısaca söylüyorum, içtimai bir uzviyet haline 
gelmelidir. Okul kendisini müfredat programı
nın mantıkî bahislerine taksim temeli, okul ken
disini mezunların hayatta göreceği içtimai 
vazifelere taksim etmelidir: nasıl giyilir, nasıl 
yıkanılır, nasıl oturulur, nasıl konuşulur, nasıl 
istida yazılır, nasıl bir daktilo makinesiyle 
yazılır, nasıl büyüklere saygı gösterilir, nasıl 
misafir kabul edilir, herhangi bir ilâçla haşa
ratla nasıl mücadele edilir, nasıl bir mürekkep 
veya yağ lekesi çıkarılır? Birtakım amal ki 
her vatandaşın, her çocuk babasının, her mek
tep müdürünün bilmesi lâzımgelen şeylerdir ve 
illâ mesut ve müreffeh bir aile ve fert hayatına 
ulaşılamaz. Bunu öğretmek medeniyet vazifesi
dir. işte benim Eğitim Bakanından- istediğin; 
şey; toplu tedrisattan aşarak ve Türk pedagoji 
geleneklerine dayanarak yapıcı, yaratıcı ve ran
dıman verici, toprağı ekonomik kudretini çe
virici, husumeti sevgiye çevirici, birleştirici bîr 
pedagoji medeniyetini Türk okuluna sokması-
dır. Bunu biz yapamaz mıyız? Yaparız. Bu Millî 
Eğitim Bakanlığında ne iyi adamlar vardır; 
pedagok vardır, terbiyeci vardır, teknik eleman 
vardır, yüksek ilim sahibi adamlar vardır, 
bu Millî Eğitim Bakanlığında ne iy, ne güzel 
adamlar vardır! Buna inandığımız zaman ken
dimize mahsus, yeni orjinal birşey yaparız, 
huylarımıza ve ihtiyaçlarımıza uygun bir ilko
kul yaparız ki bununla köyün üç senede altını 
üstüne getirir. Orada böyle kültürel ve teknik 
bir kalkınma olur. Bunu geçiyorum. 

ilkokul içerisinde kurmağa mecbur olduğu
muz iki ahlâki ve medeni huy vardır. Bunun 
üzerinde bütün milletin, Devletin şuurunu top
lamak istiyorum. Bu huylardan biri kooperas-
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yon huyudur. Bir kooperatif manzumesi etra
fında insanların vazife almaları ve bu vazifeyi 
ahlâklıca yapmalarıdır. Bu huylardan biri de 
tasarruf huyudur. İlkokula giren çocuğun, ilk
okulun sonuna kadar, sonunu düşünmeksizin, 
büyük bir servete konacağım demeksizin, amma 
medeni bir inatla, beş kuruştan başlıyarak ve
receği paralarla tasarruf huyu kazanması... 
«Okullararası tutum sandığı» diye birşey dü
şüneceğiz. Türk çocuklarının hepsi buraya âza 
olaeak. Birtakım kutular olacak amma birta
kım suiistimaller de olacaktır. Tabiati eşyada 
vardır bu! Suiistimalden korkmıyacağız. Suiis
timalle döğüşeceğiz. Türk çocuğu zorla tasar
rufa alışacaktır. Ve bütün öğretmenlerin hepsi 
Türk çocuklarını buna inandıracaktır. Bunun 
randımanı istikbalde ölçülemiyecek kadar fazla 
olacaktır. 

Arkadaşlar! Bir nâzik noktaya geldik. Fa
kat söylerken mesuliyet duyuyorum. Yanlış 
bir şey demiyeyim amma kanaat haline geldi 
artık; doğru yanlış söyliyeceğim: Ortaokul de
nilen şey bizim memleketimizin bir yarası, Os
manlı tarihinden beri, bir yarasıdır. Ortaokul 
diye bir okul vardır. Şu kafam yok mu, bütün 
bunları söyliyen şu kafam almıyor, ben anlıya-
madım! Bir orta okula girerler de bilmem kaç 
sene kalırlar, gelirler, koy beni işe!... Yahu 
seni, ortaokul, istihsal kudretiyle teçhiz et
medi mi? Bu orta okullar arasında bir iki tip 
vardır. Onlar yararlıdırlar. Çünkü onlardan 
çıkanlar deklâse olmuyorlar, içtimai vazifele
rini yapıyorlar. Bunlardan biri öğretmen okul
ları, ikincisi de sanat okullarıdır. Bunları bi
tirenlerin işsiz ve boş kalmaları ihtimali yok
tur. Fakat böyle iki üç tip haricinde olanlar? 
Güya kitabi, edebî mahiyette bir ortaokul ti
pi vardır. Hastadır onlar. Çünkü o ortaokul 
ne hür meslek adamı yetiştirebilir, ne de ha
yatta herhangi bir gerçek bir vazife yapacak 
yetkiyi verebilir. 

Şimdi misal olarak şurada, yakındaki bir 
kasabamızı alacağım. Mucur denilen bir mem
leket var. Bu memleket fakir, yoksul, hicret 
halindedir. Yarı nüfusu Ankara'da hademedir, 
filândır, ticaret yapar ve geçinir. Yani ora-

. da yaşıyamazlar. Fakat bu memleketi kaldıra
cak bir manivela vardır. Nedir o manivela? 
Bu memlekete mahsus olan yastık, halı doku
ma zevki vardır. O Mucur halısı ki, Konya'da 
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Ilazreti Mevlâna'nm müzesindedir, o ipek mi
dir, yün müdür, tire midir, maden midir, ma-
verai bir nesiç raidir? Akılla göz idrâk et
mez. Artık sanatkârlığın doruk noktasına, çık
mış, bu Mucur seccadesi. Fakat halıcılığı şim
di hali inhitatdadır. Şimdi ben Ekonomi Ba-
kaniyle görüştüm, halıcılığın sefaletini mey
dana getiren sebepler... Bir kanun lâyihası Yük
sek Meclise sunulmak ihtimali var, orada mu
azzam demiyorum, bir kooperatif tasavvur edi
yorum, bir de ortaokul tasavvur ediyorum. Bu 
ortaokul tarih okutur, coğrafya okutur, ma-

j tem atik okutur, jimnastik yaptırır. Âlâ, gü-
zel, bir şevki tabiî ile, hayırlı deriz. Ancak 
bu okutmalarla bu ortaokul arasında ne var? 
Sıfır., öyle bir şey ki bir fabrika, bir fabrika. 
Birçok makineleri var. Güldür, güldür dönü
yor, bu çarklar, randıman yok, beygir kuvveti 
var, ekonomik randıman yok. 

Şimdi biz ortaokula öyle bir tabiat ve öyle 
bir oluş verelim ki içine aldıklarını hiç olmaz
sa ayrıca, meselâ Avanos'ta çömlekçilik, Kır
şehir'de bağcılık, şarapçılık, halıcılık... Rica 
ederim, Tekel Bakanını dinleyin, dünyanın en 
iyi üzümü Türkiye 'de olur, dünyanın en iyi 
şarabı Türkiye'de olur, diyor. Fakat hiç fıçı 
yoktur satacak. Kırşehir'de 35 türlü üzüm tes-
bit etmişizdir, birbirine kabili irca değildir, 
hepsi ayrıdır, Türkçe'de herbirinin adı var. 
öyle bir okul ki muhitle, çevreyle hiç alâkası 
yoktur; buna şaşıyor diyebilir miyiz? Bu okul 
meselesi; burda kimsenin hakkını almıyayım, 
bundan 26 sene evvel burada, Polatlı'da top
lar patlarken, burada, Heyeti İlmiyede yine ay
nı mesele ile uğraştık ve münakaşalarını yap
tık. Fakat bazı dâvalar vardır ki memleketi 
idare eden adamların onu kendilerine maletme-
leri lâzımdır. Kongreler, münakaşalar, .kitap
lar, hepsi iyi şeyler. Fakat, bunu idareciler 
kendilerine maletmedikçe bu işler hallolmaz. 

Köy Enstitüleri meselesi! Fikrim yanlış an
laşılmasın. Fikir iyidir, realisttir, yerlidir, gö
rüş parlaktır. Fakat hedefte bir az isabetsiz
lik vardır, zannediyorum. Şöyle ki, bu ensti
tüler, Dr. Kurtuluş'un kuruntularına ben de 

t iştirak ediyorum. Ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın haklı olarak tekrar nazarı dikkatini celbet-
ti. Buna ben de iştirak ediyorum. 

Bu enstitüler ne yapmak istemiş? Marangoz, 
çiftçi ve demirci öjjretmeni yetiştirerek köyün 
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ekonomik hayatını kalkındırmak istemiştir. 
Ne parlak fikir! Buna karşı gelinebilir mi? Fa
kat muvaffak olunamamıştır. Dikkatt edin, 
muvaffak olunamamıştır. Bunun da sebebi 
vardır. Bu demircilik, marangozluk, dıvarcılıkı, 
ben de dıvarcıyım, bilerek söylüyorum, bu 
işlerle çok uğraşmış bir adamım, Böyle naza
ri dersler arasında mahdut ve dar bir tarla
da, ne olduğu belli olmıyan bir tarlada, daha 
çok nazari ve pek az amelî olarak bel bellemek, 
çapa sallamak gibi bahçıvanlık öğrenilemez. Gez
diğim köylerde, ilçelerde, köy enstitüsü çocuk
ları ziraat tekniği, demircilik tekniği, maran
gozluk tekniği bakımından köydeki ustalardan 
geridir. Ve onların seviyelerine ulaşmasına im
kân yoktur. Toprak ve bu gibi sanatlar öy
le kolay kolay öğrenilir şeyler değildir. 

Fakat dâva yanlış mı? Hayır, değil. Bir ge
leneğe avdet edelim mühim nokta! köye gönde
receğimiz adam mütehassıs demirci, mütahas-
sıs marangoz, mütahassıs çiftçi olmıyabilir. Fa
kat o adamın hezarfen olması mümkündür. Bir 
marangoz tipi vardır, bir çiftçi tipi vardır; 
birde tavşan tipi vardır realitede. Bu tavşan ti
pi nedir? Bu tavşan tipi, Galatasaray ve Üniver
sitede çalışan misallerinden görüldüğü üzere, 
bir hezarfendir. Kapısının kilidi bozulur, ya
par falan yer sıyrılır hemen cilasını vurur dı-
varın bir tarafı patlar sıvar. Şimdi arkadaşlar; 
bu bakımdan köy, sanatla o kadar az yoğrulup 
ta gönderilen ve bir türlü mütehassıs olması-
sını bilmiyen ve olamıyan bir takım toyları 
hazmedemiyor. Tavşan tipi diye izah ettiğim 
kimseler teşekkül ederse başarı alacaktır. 

Şimdi misale geçiyorum ki canlansın iş, 
Kırşehir köylerine gittim, muazzam mektepler 
yapılmış taş binayı görünce, Cumhuriyet eseri
ni görünce göğsüm kabardı. Tazyik etmişler fi
lan diye aldırmadım,yahu merhamet edin dedim, 
bunları görünce insan övünüyor. Oradakiler 
de soluyorlar. Hay Allah razı olsun diyorlar, 
unutulur sıkıntıları. îşte arkadaşlar yaptık ve 
muvaffak olduk, gürültüye bakmayın (Gülüş
meler) . Okulları teçhiz için bir çok şeyler yapıl
mış amma velâkin bu marangozlar, bu demirci
ler, bu çiftçiler macun cam macunu yapmasını 
bilmiyorlar. 

Bütün mekteplerin camları kırıktır. Sebebi; 
marangoz atelyesine macun girmemiştir, öteki 
işlere bakıyorum, çiftçi kendisinden aşağı gö-
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rüyor. O binlerce senelik tecrübenin, babadan 
oğul a intikal eden göreneklerin, o toprakla ça
lışmaktan doğan bilginin verdiğini üç senelik tah
sil veremez. Buna imkân yoktur. Dedim, cam 
macunu ne ile imâl edilir. Güzel elbise giymiş, 
hoş bir dalikanlı! Efendim, dedi, bunun içinde 
bezir olacak amma,... dedi gerisini bilmiyor! 
Cam macunu nasıl olur, anlattım. Bu elli ku
ruşla olur, dedim, yap ve bu camları helak ol
maktan kurtar! Aman dikkat edelim bu bir mi
saldir. 

Bizi öldüren sinektir, karasinek, sivrisi
nek, yeşilsinek, kırmızısinektir! Bizi öldüren pis
liktir. Arkadaşlarun, Milletvekilleri! millet ço
cuklarını öldüren bittir. Bitle mücadele etmek 
lâzımdır. Eğitim Bakanı! öğretmenlerimizi bun
dan böyle bitle, pislikle ve savsaklıkla savaşır 
bir hale getirmelisin, öyle bir talebe yetiştirme
lidir ki, ilâçla mücehhez olacak, sinek, bit öldür
mesini bilecek, temizlenmesini bilecek. Bu ma
rangozluk öğretmekten daha mühimdir. Köy Ens
titüsünün teşkil edeceği tip, mütahassıs demirci 
tipi değildir. Onu, sanat okulu yapabilir. Bizim 
teşkil edeceğimin tip, tavşan tipidir, Hezarfen 
Mehmet Efendi tipidir! Hanı masallarda var ya! 
O tip! O, âmili inkilâptır, köyün içinde... geçi
yorum. 

Tek kitap meselesi! Bunu eğitimciler çok iyi 
bilirler. Bir alfabe müsabakası olur, aranılır, 
aranılır, bir tanesi beğenilir, çıkarılır, Devlet 
kitabı olur. Güzel bir şey, iyi bir şey bu. 
Benim arkadaşlardan istediğim, bunu birçokla
rına da söyledim, eğer ilk okula girebilecek iki 
üç tane kitap varsa, bunları da sokalım. Bunun
la hem öğretmen için teknik bir hürriyet sağla
rız, hem de kitap yazanların yetişmesini kolay-
laştırımış oluruz. Bu çok mühim bir şeydir. 
amma kitap seçilemedi,, Devlet te yazdırır, ka
bul ederim. Bunu da geçelim. 

Şimdi fîcole unique klişesiyle anlattıkları 
bir mesele. Bu bizim için demokrasi dâvası, ha
yat memat meselesidir. Şimdi söz yine Kır
şehir'e geliyor. Hacı bektaş'ta Atatürk'ün hey
kelini gördüm. Bir adam Atatürk'ün bir hey
kelini yapmış. Baktım baktım.... Anlarım sana
yii nefiseden.... Bu bir taşçı. Elinde bir çivi, 
muazam bir heykel, mermerden, yapmış. Bak
tım baktım, kendisinin de, maşaallâh diye diye, 
biraz içi kabarmış. Adam diyor ki Ankara'ya 
gittim, beni Sanayii nefiseye yerleştirin dedim, 
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vâdettiler amma, olmadı diyor. Kendisine senin 
şahadetnamen nerede? anlatmak da mümkün 
değil, çünki senin şahadetnamen nerede diyo
rum o da demiyor ki sen bana şahadetname ala
cak yeri gösterdin mi, ben tabana kuvvet nere
ye gidip alayım bunu?.. 

Efendim şimdi fieole unique denilen şey 
Türkiye'nin bütün okullarının hepsi bir okul
dur, herkes istidadının ve kabiliyetinin seyrine 
göre istediği yere ve sınıfa girebilir. Efendim 
tahsili eksik kaldı, Devlet tamamlar, yardımcı 
teşkilâtiyle. Görüyorsunuz bir şoför bir direk
siyonun üzerine bir şey takmış, direksiyon ken
di kendini idare edip duruyor. Keşfi var. Şimdi 
bunu şoför mü bırakalım, yoksa yüksek mühen
dis mi yapalım? Devletin ve milletin yüksek 
menfaati bunu yükseltmektedir. 

O halde bugünün kalın dıvarlarla ayrılmış, 
yer yer, cüzütamlar halindeki mektepleri ye
rine, biraz daha yumuşaklık temin edilerek, 
koridorlardan biribirine geçilebilir ve bilhassa 
bizim gibi dağınık bir çok şeylerden mahrum 
olan memleketler için ficole unique nazariyesine 
göre bazı böyle yumuşaklıklar yapmak lâzımdır. 

Şimdi, imtihanlar meselesine geçiyorum. Bu
nun üzerinde fazla durarak başlarınızı ağırt-
mak istemem. Hani Maliye Bakanının saadet 
devri dediği gibi, ben de diyorum ki imtihan
ları kabir suali halinden çıkaralım. Artık ye
ter! Herhangi bir insna herhangi bir zaman 
bir sual sorulsa, bildiği halde, cevap veremez. 
Sual kadar antipisikolojik bir şey yoktur. Ben 
öyle adamlar bilirim ki sorulduğu zaman oğlu
nun dini unutmuştur. İmtihan yapmıyacak mı
yız? Yapacağız. Ancak imtihanı psikolojik şe
kilde yapcağız. İmtihandan maksat ne sınıf geç
mek, ne şahadetname vermektir, imtihandan 
maksat kabiliyetleri temyiz etmektir. Zaten 
umumi maariften, kültürden maksat nedir? 
Kabiliyetleri en yüksek yerlerine getirmek
tir. Kültür hayatı, okul hayatı sadece bir 
istifa için uğraşan bir müessese değildir. Esa
sen bellenen şeylerin yüzde doksanı unutu
lur. Kabiliyetliler, seçkinler kalbur üstü ka
lır. Memleketin istifadesi de işte bu balbur 
üstü kalanlardır. İmtihanları pedagojik esas
lara göre ıslah edelim, ezberciliği kaldıralım. 

Saygı değer arkadaşlarım; bu kürsüden hak
lı olarak bazı Bakanlar, bazı Milletvekili arka-
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daşlar, bazı meslek erbabının malî vaziyetin
den ve ödevlerinin güçlüğünden bahsettiler. 
İzin verirseniz ben de kısaca öğretmen arka
daşlarımın vaziyetlerini anlatayım. Ben, öğ
retmenlerin memur ailesi içinde imtiyaz sahibi 
olmalarını istemiyorum. Devletin malî kudre
tini siasını, hepsini, sizin gibi, ben de düşü
nüyorum. Amma öğretmenlik öyle bir meslek
tir ki, meselâ, daktiloluğa, tapu memurlu
ğuna benzemez. Bunun öyle bir tekniği vardır! 
öğretmenin iki vazifesi vardır. Bir taraftan 
yeni bilgileri almak. Çünkü öğretmen oku
lundaki bilgisiyle kalırsa, fosil olur, dumura 
uğrar, öğretmen okulundan aldığı teknikle ka
lırsa yine dumura uğrar. Çünkü, bir yandan 
ilimle beraber ansiklopedik ilim inkişaf ediyor, 
bir taraftan da pedagojik âlemde akla hayale 
gelmiyen yenilikler oluyor. Geçenlerde oku
dum, Amerika'da bir çocuk bahçesi yapılmış 
içerisine içine insan girecek kadar geniş boru
lar koymuşlar. Sebep? Çocuklar hırsızlık oy
narlarmış da ondan. Parmaklık kapı koymuş
lar üzerine çıkıp dönsünler, diye! Halbuki bizde 
yasak edilir! 

Bu öğretmenler hiç olmazsa bin ana kitap
tan mürekkep, asgari bir kütüphaneye mâlik ol
malıdır. Bunlar gezme zorunda olan insanlar
dır. Kongre olunca gitmeliler, sergi olunca 
görmeliler, deniz görmeli, dağa çıkmalıdırlar. 
lleriki yıllar içinde öğretmenlerin kitap mas
rafı, seyahat masrafı karşılığı diye bütçeye 
birşey koyarsak randıman çok büyük olur. 
Bu öğretmenlerin arasında bilgi seviyesi al
çak ve teknik seviyesi iptidai olup ta okulda 
bir otorite tesis etmiş adama rastgelmedim. 
Hükümetin ulaştırma araçlarında tatil zaman
larına mahsus olmak üzere ki, bunun bütün 
seneye şâmil olması daha faydalı olur, % 50 
bir azaltma yapmasını şükranla anarım. 

Arkadaşlar; anarşi çok fena şeydir. Fakat 
sımsıkı bir inzibat da öldürücüdür. Bizim iste
diğimiz şey, ne anarşidir, ne de mihaniki bir 
inzibattır. Bizim istediğimiz şey, evrimdir. Biz 
okulda bunu istiyoruz. Böyle programlan sı-
kıştıra, sıkıştıra... Güya bir kitabı mukaddes 
yazar gibi program yapılmaz. Bu basma kalıp 
müfredattan vazgeçelim. Müfredat yerine gaye
leri gösterelim ve bu gayelere erişmek için şim
di arzedeceğim yetiştirici, besleyici kitabı ve
relim. öğretmenlerin teknik salâhiyetleri dar-
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dır ve bu darlık programla, saatle sınıfla çok 
mukayyettir. Bu, tekâmülün lehine değil, aley
hinedir. Takdir, yine Eğitim Bakanlığına aittir. 

Arkadaşlar; burada umumi görüşmeler olur
ken müteaddit arkadaşlarım ilkokul öğretmen
lerinin maaşı meselesine tabiî haklı olarak, te
mas ettiler. Dediler ki, idarei hususiyeden ala
lım, Muvazenei Umumiyeye verelim. Benim te
mayülüm budur, böyledir. Fakat şurada oturu
yordum, Hasan Saka diyordu ki; bunu alırsak 
îdarei Hususiyeye ne kalacaktır? Zaten üç vazi
fesi vardır. Ben ne alın ve ne de verin diyorum; 
Ben diyorum ki: ilkokul öğretmenlerinin maaşları 
günü gününe verilmelidir. Eğer Hususi Muha
sebeler bunu verebiliyorsa orada kalmalıdır. Ve
remiyorsa, idarei hususiyeler beslenmeli
dir. Beslenmiyorsa muvakkaten Devlet 
bütçesine alınmalıdır . idarei hususiyeler 
inkişaf ettikçe ve kendi kendini ko
rur bir hale gelince yine iade edilmelidir. Hula
sa, ilkokul öğretmenlerinin maaş alamamak ve 
mesken tazminatı alamamak yüzünden çektik
leri ıztıraba Yüksek Meclisin takdiriyle bir son 
verilmelidir. Çünkü bu âlemde düşünce ve öğ
retme ve adam yaratma mesleki ile telif edile-
miyen bir şey vardır, o da açlıktır! Hiç bir şey
le telif edildiğini, zaten görmedim ya! 

Eğitim müdürleri! Bir tarihte valiler seyaha-
ta veya istanbul'a gittikleri zaman eğitim mü
dürleri onlara vekâlet edermiş. Arkadaşlar, eği
tim müdürleri bir kırtasiyeci değildir, bir ka
yıt memuru değildir. Eğitim müdürü, en aşağı, 
bir pedagoktur, vilâyette pedagoji yani eğitim 
ve öğretim kaderinin yoğurucusudur. Bu adam
ları seçmek hususunda Eğitim Bakanlığının ne 
kadar kuruntulu ve ne kadar dikkatli olduğunu 
ben bilirim. Burada da onlara idari bir yumu
şaklık, idari salâhiyet verelim diyorum. Bir 
tecrübe edelim. Kaçı suiistimal eder, kaçı 
hüsnüistimal eder, hangisi muvaffak olabilir, 
o sonra anlaşılır. Zaten hangi acemi muvaffak 
olabilir? 

Şu ezeli meseleye, musiki meselesine temas 
edeceğim. Bu sene dahi temas edeceğim, belki, 
diğer arkadaşlar da temas edeceklerdir. Yalnız, 
alafıranga, alaturka meselesine temas etmiyeee-
ğim. Benim söyliyeceğim şudur: Bizim memleke
timizde dünya çapında yaratıcı eserler veren mü
zisyenler var. Adlarını saymıyorum bu sene! He
piniz biliyorsunuz. Bu adamlar radyoda eserle-
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rini çaldırdılar. Âlem kımıldadı, tâ şimalden ce
nuba kadar, makaleler yazdılar. Bilmem kimin 
hangi büyük müzisyen çapında adam yetiştiri
yor Türkiye'de diye! 

Efendim, bir heykeltraş, heykel yapa yapa, 
yetişmez. Bu yanlıştır. Heykeltraş durmayıp 
yaptığı heykellerini teşhir ede ede yetişmektedir. 
Durmayıp yaptığı eserleri millet meydanlarında 
teşhir ede ede, kamudan tepkisini ala ala teşek
kül edeı*. 

Müzisyen ibda eder, oynanmazsa, çalmmazsa 
no yapsın! eserini operaya, operete, konsere so-
kamamış olan müzisyen, ölmüş demektir. Kon-
servatuvarın kapılarını açamıyan bir memleket
ten müzisyene fayda yoktur. 

Klasiklerden bahsedeceğim. Âlemin kutsal 
saydığı bir mevzu! Put olmuş! Bir şey söylemi
yorum. Diyor ki ,Nizamettin Nazif: « ibret mi 
bunlar! diyor. Evet ibret dedik. Ufak bir şüphe 
yüzünden karısını boğazlıyan insanı nasıl ibret 
olarak gösterebiliriz? » diyor. Ben birşey söyle
miyorum ha , adamın sözünü tekrarlıyorum. 
Benim dediğim şudur: Klâsikler mutlaka ter
cüme edilmeliydi. Ne iyi ve güzel olmuş da 
tercüme edilmiştir. Eksiklerin eksikleri varsa, 
alelacele tercüme edilsin, tamamlansın. Fa
kat efendim, klâsikler son merhale değiidir; 
geçittir: başka bir şey değildir. Biz klâsik
lerden atlıyarak millî tiyatromuza varacağız. 
Vaı ıııamışsak, millî vazifemizi yapmamışız de
mektir. Kİ fi sikler insan psikolojisinin ezeli ha
kikatlerini bir miktar keşfetmişlerdir. Klasik
leri bu bakımdan bir önemi, bir mevkii vardır. 
Bunu inkâr etmek için insan deli olmalıdır. Be
nim dediğim bu değildir. Eğer biz bin sene klâ
sikleri oynatırsak yine bu zaman zarfında bir 
müellif, bir yerli müellif yetiştiremeyiz. Ti
yatro müellifinin yetişmesi lâzımdır. Yepyeni 
hür ve Türk dili ile eserler yazan müelliflerin 
yetişmesi lâzımdır. Devlet bunları şu veya bu 
şehir tiyatrolarının kucağına atmamalıdır. iler
lemek için Devlet tiyatrosuna muhtacız. Eser
lerimizi oynatamazsak ne yaaplım? Tavsiye 
edilecek şey şudur. Devlet tiyatrosunun kapı
larını açalım. Klâsik eserleri temsile devam 
edelim. Ancak yerli eserlere de hemen yerini 
verelim. 

Arkadaşlar, Milletvekilleri, tiyatro deyip de 
güzel sanatlar şubesinden bahsetmiyorum. Ba-
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kmız ne diyorum. Tiyatro müzik değildir, ti- [ 
yatro bir ses manzumesi değildir. Tiyatro tab
lo da, elvan ve eşkâl manzumesi de değildir, 
tiyatro roman da değildir. Tiyatro; millî şah
siyetin, bir ve bütün halde, seferber olduğu 
bir âlemdir. Bu âlemi imkânda hayattan son
ra hayata daha çok yakın, tiyatrodan başka, 
ne vardır? Yoktur, hiçbir şey. Dilini tiyat
roya sokmıyan ve millî proplemlerini tiyatro
da oynatamıyan bir millet için imkân âlemi; 
istikbal âlemi tıkanmış olarak kalır. Konser-
vatuvarın kapılarını yerli eserlere açalım. Yer
li eserler dedimse cavalacoz şeyleri kasdetmi-
yorum, tabiî.. Değerli eserler. 

Bir de arkadaşlar, jüri heyetleri teşkil edi
liyor, ulema, übeda ve müderrisinden. Bun
ların piyesle alâkası yoktur efendim, Bunlar 
yanlış şeylerdir. Bu, tiyatro, sanayii edebiye-
den değildir. Tiyatro kendi âleminde bir nevi, 
aksiyondur. Söz sanatiyle alâkası yoktur. Eser
ler seçilirken ya aktör olacak oynıyacak, ya 
tiyatro müellifi olacak, anlıyacak. Tiyatro mü
ellifi tiyatro müellifinden anlar. Her şair ti
yatrodan anlamaz, tiyatro müellifi olmıyan, 
aktör olmıyan piyesten anlamaz. Anlar anıma 
şöylece. Bu kâfi değildir. 

Musiki! Musiki eserlerimiz. Millî Eğitim 
Bakanlığı opera müsabakası ilân etsin. Veyahut 
varsa, antika satın alır gibi, satın alsın! Yine 
şairleri, âlimleri içeriye doldurursa yazacak 
adam oraya eser göndermez. Değerlenecek adam 
değerleneceğini bilmelidir. Bunlar satın alın
dıktan sonra oynanmalıdır. Başka çare yok. 
O zaman halk melodileriyle ruhu beslenmiş, Ba
tı müzik tekniğine kayıtsız, şartsız bağlı olan, 
ve Türkten başka birşey olmıyan bestekâr esrar
lı bir heyecan, bir eser çıkaracaktır, adı «Millî 
müziktir.» Bu da mütemadiyen yaratmakU olur. 
Yaratan yine yaratır. Yaratmanın kendisi esa
sen bir tecrübedir, bir akademidir, yaratmamı 
kendisidir. Bu da bitti. 

Maarif Şuraları bizim eğitim hayatımızda 
çok feyizli olmuştur. Hele 6 sene evvel topla
nan şuranın tadı damağımda kalmıştır. Bu şu
ralar sık sık toplanmalı ve mümkün olduğu ka
dar bir pedagoji meclisi halinde yışımabdır 

Sonra Eğitim Bakanlığı içinde öğretmen
lerimizin müracaatına cevap verecek, ilıaî bilgi 
verecek, yol gösterecek, onları aydınlatacak 
bir danışma bürosu lâzımdır. Çünkü bunlar 
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nereye başvuracaklarını bilmiyorlar. Baro ken
dilerine yazar söyler. Kendilerine kitaplar gön
dermeli, büroşürler göndermelidir. 

Büyük bir ihtiyaca daha temas ediyorum: 
Okul ansiklopedisi! öyle bir ansiklopedi ki, 
onun içinde okul öğretmenlerine lâzımgelecek, 
bilcümle malûmat, teknik reçeteler, şemalar, 
kümes nasıl yapılır, tavuklardaki hastalık na
sıl tedavi edilir, ilk müdavata nasıl başlanır, 
velhasıl herşey onun içinde bulunacaktır. 

Bir de efendim, Eğitim Bakanlığının bir 
millî eğitim heyeti vardır. Ben onların yetki
sinden şüphe etmiyorum. Felsefesini yapmış, 
pedagojik kültürünü yapmış insanlardan müte
şekkildir; hamdolsun! Benim burada işaret et
mek istediğim şey şudur: Bu millî eğitim heyeti 
daha çok idarî işlerle uğraşıyor. Bunu 
mümkünse bir konsey pedagojik haline getire
lim, memleket için daha çok faydalı olsun. 

Arkadaşlar! Söylemek istediklerimi bitir
dim. Eğer iki dakikanızı da bana verirseniz 
bütün dünyada yani tiyatronun yara acılarım
dan biri olan Marx Reinhard'm Atatürk 'ün 
İradesiyle Türk tiyatrosunun kurulması hakkın
da yazdığı rapordan bir iki sayfa okuyacağım. 
Efendim bu rapor üzerinde Atatürk 'ün «bu ra
poru esas tutalım» diye el yazısı vardır. M^llî 
müzeye vesika olarak ta girebilir, bir yakinirain 
elindedir, verecektir. Marx Reinhard Türkiye 'de 
Millî Temsil Akademisi kurulması hakkındaki 
raporunun mukaddemesinden alınmış bir par
çadır. 

Türk Müzik ve Tiyatro Akademisinin vazi
fesi, millî bir kültürün mesuliyetini taşır. 
Sert mücadelelerden sonra, çok eski bir kültür 
milleti olan Türk Milletinde, yeni bir dünya 
hissi gelişmiştir ve bu his yeni, ihtilâlci bir 
devlet halinde de vücut bulmuştur. Bu dün
ya hissi şimdi sanatta da görülüyor. Sanatta 
da ifadesini bulmak istiyor. Eğer Türkiye 
modern ordusunun yetiştirilmesi için, bir nu
mune ordusunun en iyi, ve teknik bakımından 
dahi subaylarını hoca ve mürebbi olarak 
seçmiş ve tâyin etmiş olsa bu subaylar numu
ne ordusunun askerî nizamlarını yeni Türk 
Ordusuna tamamiyle nakletmiye çalışacaklar
dır. Yabancı kanunların bir millete, böyle, 
herhangi bir mülâhazadan uzak olarak, tat
biki, ordu için mümkün ve doğrudur. Çünkü 
ordu teknik bir enstrümandır. Teknik ise 

— 395 



B : 21 23.] 
milletlerarasıdır: Trenyolu, telefon ve radyo... 
Bütün dünyada birdir.» 

«Fakat sanat, ordu. gibi teknik bir alet de
ğildir. Sanat organik olarak milletle birlikte 
doğup büyümelidir. Yabancı nizamları aynen 
getirecek hocalar, sanat için, öldürücüdür. 
Amerika bugün sanatına öz Amerikan karakte
rini verebilmek için, kahramanca güreşmek
tedir. Fakat buna erişememektedir. Çünkü 100 
sene evvel kendisi İngiliz, Fransız ve Alman 
sanat hocalarına, ve onların kaidelerine, irade
siz ve şartsız olarak, teslim etmiştir. Başlangıç 
hatalı olmuştur, ve tohum bozulmuştur. En bü
yük Amerikan edip ve musikicileri bugün itiraf 
ediyorlar k i ; şimdiye kadar elde edilebilen tek 
millî Amerikan müziği, zenci müziğidir». 

«Türkiye millî bir sanat istemektedir. Sa
natın tekniği millî benlikten doğar ve öyle bü
yür. Sanat tekniği bitaraf bir kaideye göre 
imal edilemez. Bu sebeple akademinin orga
nizasyonu için ilk prensip şu olmalıdır: Aka
deminin öğretim plânının temeli estetik üzerine 
değil, psikoloji üzerine atılmalıdır. Bunun 
içindir ki, herşeyden önce, Türk millî sanatının 
psikolojik temayüllerini araştırmalı ve münha
sıran bunlara göre birşeyler yaratmalıdır. 

Türk dramını, Türk musikisini inkişaf et
tirecek kanunlar, Türk halk edebiyatının, Türk 
halk tiyatrosunun ve Türk halk musikisinin tah
lilinden ve nihayet Türk klâsiklerinin tahlilin
den çıkarılmalıdır. Türk halk edebiyatının ve 
halk (şarkılarının derlenmesi ile işe başlanma
lıdır. Modern edipleriniz böylece toplanacak 
millî mataryelle, millî üslubu bunlardan öğ
renerek, yeni eserler meydana getireceklerdir. 

Meselâ Nasraddin Hoca'nın, Karagöz ve Ha-
cıvad'm zengin ve muhteşem nükteleri çok 
kuvvetli millî birer profile mâliktirler. Bun
lar üslup bakımından dahi modern millî mizaca 
Şaşa Gitri'nin Fransız dialoğ sisteminden, veya 
Strindelg'in İsveç sahne tekniğinden daha 
iyi oyarlar.» 

«Türk aktörü, Türk mugannisi, Türk dans
çısı Garb üslubunun taklidinden hiçbir şey ka
za nmıyacaktır. Böyle yaparak kaybedeceği şey, 
yalnız kendi millî orjinalitesidir. Türk sanat
kârı kendi halkını onun yeni, modern dünya 
duygusuyla görmeyi ve canlandırmayı öğren
mek zorundadır. Tiyatro, zamanının aynası 
ve damgasıdır. Sizin tiyatronuz da Mustafa 
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Kemal çağının aynası olmalı r« damgasını taşı
malıdır.» 

«Bunun için, öğretim mevzuları tahsilin 
başlangıcında münhasıran yerli, ve kaynağı ba
kımından, Türk olmalıdır. Türk halk edebiyatı, 
Türk halk şarkıları ve Türk halk dansları Türk 
tiyatro öğretmeninin ilk kaynaklarıdır. Vücut 
hareketleri halk danslarından ve halk jestlerin
den çıkarak gelişecek, böylece sahne için 
olduğu gibi cemiyet hayatında da kendine 
mahsus millî bir hareket üslubu doğacaktır.» 

«Temsil Akademisi talebesi bütün ilk ders 
yılında, j^alııız ve münhasıran kendi Türk halk 
sanatının temsiline nefsini hasredecek ve böy
lece kendi halkının ifadesi onun şahsi üslubu 
olarak kanına gireecktir.» 

«İkinci sene, ilk senede elde ettiği netice
leri modern Türk edebiyat, musiki ve dans 
sanatına tatbik edecek. Bu suretle bir modern 
Türk üslubuna mahsus temelleri bizzat kendi 
içinden çıkarıp yaratacaktır.» 

Anca]?: üçüncü senede ve ancak kendi halk ru
hunun ifadesinde mükemmeliyete eriştikten son
radır ki, - O da çok çok ihtiyatlı olarak - Dün
ya literatürü ona verilebilecektir. Bu da, 
dünya edebiyatının şekillerini taklit etmesi için 
değil, dünya edebiyatını kendi millî mizacında 
yeniden varetmek için ve kendi millî sanatın
da ifade etmek için olacaktır. 

Her milletin, başka milletin eserlerini kendi 
üslubunda oynadığı zamandır ki, millî bir sa
natı var demektir. (Alkışlar). 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Efendim, 
üs ta t Baltacıoğlu Millî Eğitim Bakanlığı Mev
zuunu bir mâna olarak ele aldı. Ben bu işin mad
di taraflarını tenkit edeceğim ve bazı dilekler
de bulunacağım. Yalnız peşinen şunu arzetmek 
isterim. Demokratlıktan devşirme bir bağım
sız olmakla berber (Alkışlar) Türk Miletini şe
ref ve şan dolu bir istikbale ulaştıracak olan 
köy ve sanat Enstitüleri gibi kutsal mevzu-
larma ait tatbikat hatalarını bir hançer gibi 
yaralıyarak dâvamın ruhunu deşmeye çalışan 
lardan değilim. (Alkışlar) 

Maziyi unutarak, istikbali düşünmiyerek yal-
) nız hallerini hoş geçirmek için köycü ve halk

çı kisvesine bürünerek bu dâvayı kötü politi
kalarına propoganda vasıtası yapan şarlatan aris
tokratlardan hiç değilim. (Bravo sesleri, alkış
lar) . 
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Bunları kaydetmekten maksadım, siyasi hü

viyetim biraz karma karışıktır da bu sözlerim 
aksi tesir yapmasın. (Alkışlar). 

Efendim, Millî Eğitim Bakanlığı bu günkü 
haliyle bana bir ayağı uzun, bir ayağı kısa bir 
adam gibi görünmektedir. Millî Eğitim Bakan
lığı sanat ve teknik öğretimi ayrı bir müste
şarlıkla idare etmektedir. Bunda haklıdır, bu
na bir diyeceğim yoktur. Yalnız Türk Mille
tinin mecburi olan ilk öğretimini bir genel mü
dürlükle idare etmektedir. Burada bir ahenk
sizlik vardır. Ve sonra bugünkü mânada köy 
öğretim ve eğitimi ile şehir ve kasaba ilk öğreti
mi birbirinden ayrılmış bulunmaktadır. Ya bu
nun da bir müsteşarlıkla idare edilmesi lâzım
dır, yahut Teknik Müsteşarlığın da Genel Mü
dürlüğe çevrilmesi icap eder. Ve sonra eğer 
işin önemi ve yoruculuğu göz önünde tutularak 
teknik öğretimin bir müsteşarlıkla idare edil
mesi lâzım geliyorsa 14 milyon köylünün yetiş
tirilmesi ki bu köylüler asırların ihmaline uğra
mıştır, ve 40 bin köyde kültür tesisleri yapmak 
işi herhalde kolay bir şey değildir. Binaena
leyh yeni bakanımızın dünkü zaruretler için do
ğan fakat bugünün zaruretlerini karşılamıyan 
bu teşkilât üzerinde dikkatle durmalarını dile
mek herhalde hakkımızdır. 

Sonra Teknik öğretim Müsteşarlığı ve kız 
ve Erkek teknik öğretim müdürlerinin hukuki 
durumlarını bilmiyorum. Genel Müdürmü, şu
be müdürü mü, maaş ve rütbeleri niye tekabül 
ediyor. Zannediyorum ki bu vaziyet Bakanlı
ğın heyeti umumiyesi ile biraz ahenksizlik 
yaratıyor. Çünkü ben köy öğretmenliğinden, 
ticaret ve sanayi ve orta öğretmenliklerinde ve 
idare işlerinde bulunduğum için sağdan sol
dan duyulmuş lafları değil 20 sene içinde ya
şadığım hayatın akislerini arzediyorum. Ma
arif Bakanlığının idari hatalarına gelelim. 
Millî Eğitim müdürleri ve okul müdürleri ki 
bunların hemen ekserisi az tahsilli ve genç ar
kadaşlardır. Maarif Bakanlığı her nedense bun
ların emrinde üniversite mezunlarını çalıştırır. 

Bir baş çavuş alay kumandanı olamaz ve onun 
maiyetine hiç bir vakit harb okulundan çıkmış 
olan bir subay verilemez. 

Bir küçük sıhhat memuru maiyetine hiç bir za
man tıp fakültesinden mezun olan bir adam ve
rilemez. 

Fakat arkadaşlar; Millî Eğitim meselesin-
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de bu iş değişiyor, bunun sebep ve hikmetini 
anlıyamadım. 20 senedir içindeyim sebebini hiç 
kimse izah edemedi. 

Sonra şube müdürleri, genel müdürlerinin 
yanındaki şube müdürleri, benim arkadaşım ben 
daha okul müdürü olmamışım. Arkadaş dört 
sene evvel fakülteden çıkmış haydi şube mü
dürü olmuş, şube müdürlerinin vazifesi çok mü
himdir, saçını bu meslekte ağırtmış olanlar bu 
şube müdürlerinin elindedir, bir yerden bir ye-
re onu nakletmek, mükâf atlandırmk. cezalandır
mak hepsi bu genç arkadşm elindedir. Eğer bu 
genç arkadaş dâhi ise onun yeri şube müdürlü
ğü değil Millî Eğitim Bakanlığıdır. 

Arkadaşlar: okul müdürler, Baltacıoğlu üs
tadımızın dediği gibi, her şeyden evvel pedegog ol
malıdır. Fakat Millî Eğitim Bakanlığının zih
niyeti şudur : Bir adamı okul müdürü yaparken 
hesaptan anlıyor mu, sesi güv mu: höt dediği 
zaman talebeyi susturabiliyor mu? Bu vasıfları 
arıyor ve onu müdür yapıyor. O da arkadaş
larından eli kalem tutan, yazısı güzel bir ar
kadaşını muavin, yani kâtip alıyor. Okullarda 
kırtasiye işleri o kadar çoktur ki ne müdür, 
ne muavinin okulun öğretim işleriyle meşgul ol
malarına vakit kalmaz. Müdürlük için kıstas 
yoktur. Kim müdür olabilir? Bugün buna Mil
lî Eğitim Bakanı da cevap veremez. Bilirsiniz ki 
her dairede müdür demek, yaşlı başlı, maiyetin
deki adamların on değerlisi, tahsili yüksek, 
malûmatlı ve maaşı en yüksek olan adam de
mektir. 

Millî Eğitim Bakanlığına gelelim; okullara 
girdiğiniz zaman, bütün okulları kastetmiyo
rum, ekser okullarda karşınızda heyeti talimiye 
içerisinde en değersiz olarak müdürü bulur
sunuz. Bugünkü okullardaki anarşinin sebebini 
burada aramak lâzımdır. Çünki öğretmen mü
dürü saymıyor, tabiatiyle öğrenci de öğretme
ni saymıyor. 

Geçen sene bu kürsüden söylendi, ben de 
tekrar edeceğim. Köy enstitüsünden mezun olan 
talebe müdür oluyor. Faraza ben bir köyde 
öğretmendim, bir talebemi köy enstitüsüne gön
derdim. Bu zat beş sene sonra çıkıyor geliyor 
bana, hocam mühürü ver diyor, ben başöğret
men oldum. Bu oluyor arkadaşlar. Buna ben 
şahidim. Hakkı müktesep tanınmalıdır. Eski 
öğretmen belki geridir. Bu belki kendini yeni 
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a ray ı şa uydurmadı, bu mümkün olamadı, onun 
elinden bu hakkı niçin alıyorsunuz? Ya mer
keze nakledin yahutta köylere genç öğretmen 
gönderin, buna derhal bir çare bulun, bu, aksül-
amel yaratıyor. 

Sanat okullarımıza geçiyorum, Türk zekâsı 
Türk kuvveti gibi dillere destan olmuştur. 
Demiri eriten, Avrupa'ya sanat öğreten bir mil
let olduğu halde tarihin ters akışı yüzünden 
bugün alet yapan değil de başkaları tarafından 
yapılan aletleri kullanan bir millet haline dü
şürülmüşüz. Sanat okulları, köy enstitülerinde 
olduğu gibi, Sanat okullarını kuranları ve bu işde 
emeği geçenleri takdir ederiz, onlara minnet ve 
şükranla bağlıyız. Fakat şu muhakkak ki Sa
nat okullarının kalitesi ve orada takip edilen 
metod Türk zekâsının işlemesine kâfi değildir. 
Yani Türk zekâsını keşiflere, ihtiralara, ibdala-
ra sürükliyeeek vaziyette değildir. 

Bir defa Millî Eğitim Bakanlığında sakat bir 
zihniyet vardır. Ta başından sonuna kadar. 
Sanat okullarının kapışım, açalım, liseleri bece-
remiyenlere. Rica ederim liseleri beceremiyen-
ler nasıl muhteri olur, nasıl kâşif olur? Sanat ser
sem işi değildir. Sanat okullarında kültür yok-
tu'i* diyorlar, ricp, ederim hangi millet tankı 
yapmıştır da felsefede geri. kalmıştır? Medeni
yet biv kül değil midir? Bütün kollariyle bera
ber yürümez mi? 

Sanat Enstitülerindeki metod da sakattır. 
Atelye şefi atelye karnesine bir resim çiziyor, 
talebesine diyor ki, şunu yapacaksın; şu kadar 
saatte yapacaksın, şu kadar malzeme ile yapa
caksın ve bunun haricinde hiç bir şey yapamaz
sın. Öyle değil arkadaşlar. Bilâkis bol mal
zeme ve şematik çalışmalardan başka serbest 
konulara çok fazla yer vermelidir ki, Türk ço
cuğunun zekâsı işlesin. Millî Eğitim Bakanlığı 
Enstitülere ayrıracağı tahsisatın pek çoğunu 
mobilyaya bilmem neye harcıyacağma bol bol 
demir, tahta, oksijen alsın, elektrik sarf et
sin, mütemadiyen talebeyi serbest mesaiye sürükle-
sin. Sanat okullarını çekici bir hale getirmek 
için sanatkârlara bazı değerler ve imtiyazlar 
vermek gerektir. Bunu burada uzatmak doğru 
değildir. Millî Eğitim Bakanlığı bu mevzuu 
memleketin can damarı olarak ele almalıdır. 

Hasılı arkadaşlar, sanat okulları bugünkü du-
rumiyle - ki, bu zihniyet bizzat Millî Eğitim Ba-
kanlığındadır - Mithat Paşa devrinin ışlahha-
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necilik devrini yaşamaktadır; bu sınırı aşmalı
dır. 

Gelelim Köy Enstitülerine : 14 milyon Türk 
köylüsünü 7 sinden 70 ine kadar yetiştirecek 
olan köy enstitüsü mezunlarını artık hayata da
ha olgun bir şekilde atılmalıdır. Çok zayıf bir 
köy tahsilinden sonra köy enstitüsüne giden öğ
renci mandolinden marangazluğa, sıvacılıktan 
pedagojiye kadar öğrenir. Arkadaşlar, beş se
nede bir adamın âlim, fazıl, sanatkâr olmasına 
imkân yoktur. Ve şu zihniyeti bilmeleri lâzım
dır ki, Türk köylüsü böyle yarım yamalak yeti
şenlerin bilgisine ihtiyaç gösterecek kadar aşa
ğı seviyede değildir. (Bravo sesleri). 

Sonra bu gençler köye gidecekler, çocuk ye
tiştirecekler, at tımar edecekler müsamere vere
cekler, artan zamanda da tarla sürüp kazancını 
sağhyaeaktır. Fakat arkadaşlar, bu işler 24 sa
ate sığmaz, Ziraatçılar, veterinerler, kasabalar
da, merkezlerde masa başlarında bürokratik bir 
hayat yaşarken köyün sorumluluğunu böyle ya
rım yamalak yetişen gençlerin omuzuna yükle
mek ve bundan iyi bir netice beklemek herhalde 
doğru bir düşünce değildir. 

Hulâsa, Köy Enstitülerinin programları 
baştan aşağı yeniden incelenmelidir ve köy ensti
tülerine daha yetkili öğretmenler tâyin edilme
lidir. 

özel idareler; ve ilkokul öğretmenleri; bu 
hususta ben fazla konuşmıyacağım. Yalnız hep 
bu söylenen şudur: işte Özel idareler ilkokul 
öğretmenlerinin maaşlarını vaktinde veremi
yor. Yalnız bununla kalmıyor, arkadaşlar. Ben 
gezdim, size mübalâağa etmiyorum, isim de söy-
liyebilirim; bir kaza merkezinde beşinci sınıfa 
girdim derse. Çocuklar ayakta duruyorlar
dı. Ne sandalya vardı, ne sıra vardı. 

Yine bir nahiye merkezinde bir sınıfa gir
dim, kütükler üstünde, gaz tenekeleri üstün
de, uzatılmış pis tahtalar üzerinde oturuyorlar
dı. Arkadaşlar, özel idareler okullara baka-
maz. Ne öğretmenin maaşını verebilir, ne 4e 
sıra falan yapabilir. 

Bu özel idareler ve belediyeler imparator
luğun artıkları olan müesseselerdir. (Gülüşme
ler.) Bunlar demokratik zihniyet ile kurulma
mışlardır. Sayın içişleri Bakanımız bize temi
nat verdiler, bunlar için bazı tedbirler düşü-
nüyprlarmış. Ben inanamıyorum. Bu iki mü-
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esseseyi atıvermeliyiz, bunlar adam olmaz. (Gü
lüşmeler.). 

Arkadaşlar, vatandaşın ilk defa karşılaştı
ğı Hükümet dairesi okuldur. Vatandaş haksız
lığı, yani hakkından fazlasını ve hakkını el
de etmeyi, yahut hakkım kaybetmeyi evvelâ 
orada öğrenir, orada görür ve yarın hayata 
atıldıktan sonra Hükümete de aynı gözle ve 
aynı düşünce ile bakar. Ve Hükümete de hak
sızlık yapıldığı gözü ile bakar. Binaenaleyh 
not deyip geçmiyelim. Eğer aldığı not isabet-
sizse 20 sene sonra tesirini gösterir, anarşit 
adam kötü not alandır. Yargıem kararı Yar-
gıtaydan geçer, doktorun raporu sağlık kuru
mundan geçer, öğretmen melektir, onun hissi 
yoktur, onun notu hiçbir yerden geçmez. 

Buna bir çare bulunsun, çocuk velileri ile 
okul arasında açılan bu uçurumu doldurun. 
Arkadaşlar ©kullara harcadığımız para ve 
emek yarı yarıya ve belki de daha fazla boşa 
gidiyor. Bunun sebebi şudur: Aile okulu yı
kıyor, Devlet aileye müdahale edemiyor, in
giltere'de bir çocuk Bakanlığı kurulması düşü
nülürken biz burada, gözümüzün önünde çoeu-
ğunu hırsızlığa, kumara teşvik eden bir baba
yı menetmek salâhiyetini bulamıyoruz. Ailele
rimiz, ister münevver olsun, igter olmasın, bu 
çocuk bakımı mevzuu ayrı bir meseledir. Aile
lerimiz buna tamamen yetkili değillerdir. Oku
lun aile hayatım kontrol etmesi lâzımdır. Am
ma diyeceksiniz ki, bu koyu bir Devletçilik
tir. Devletçilik de bir ilâçtır. Yerinde ve za
manında kullanılırsa şifalıdır. Böyle bir rejim 
ve prensip hakkında körü körüne inat etmek 
doğru değildir. Varsın Devletçi desinler, dik
tatör desinler. Her halde aile ile okulun işbirliği 
böyle Şûranın vereceği kararla halledilemez. 
ipek böceği için kurs açılıyor da, Şûranın ve
receği kararla, dernek kurmakla bu iş hallo-
lunamaz. Bu işe Devlet el koymalıdır. İpek 
böceği yetiştirmek için kurs açılıyor da insan 
yavrusu, çocuk yetiştirmek için niçin kurslar 
açılmıyor? Benim elimde bir salâhiyet olsa bu 
kurstan yetişmiyenlerin nikâhlarını kıymam. 
(Gülüşmeler.) Devrim işlerinde sert olmak lâ
zımdır. Neşterin altına yatan hastanın iniltile
rine, feryatlarına bakılırsa onun hayatı kazan
dırılmaz. 

Bir de, Millî Eğitim Bakanından ricam şu
dur ; kadrolarını yapsınlar, ödeneklerini gön-
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dersinler ondan sonra yaz tatili yapsınlar. Okul
lar açıldıktan sonra göndermesinler. 

Bir de Fahri Kurtuluş arkadaşımın ileri sür
düğü mesele, biraz şahsi gibidir amma, benim 

' de başından geçti. Senelerce köyde, kasabada 
öğretmenlik yaptıktan sonra bin türlü mahru-

: miyete katlanarak yüksek tahsilini yapan bir 
\ adamın bütün ilk tahsil hayatmda geçen emeği 

boşa gidiyor. 35 - 40 yaşındaki adam 20 yaşın
daki çocukla bir seviyede 30 lira asli maaş alı
yor. llokul öğretmenliği Devlet vazifesi değil
dir de öbürü mü Devlet vazifesidir? Anlıya-
madım. Yoksa ilkokul, köy öğretmenliği daha 
az yorucu bir iş midir? Binaenaleyh bu vaziyete 
hukuki bir tedbir bulsunlar, sayıları pekaz olan 
bu arkadaşları da memnun etsinler. 

En son ve en mühim dileğim; vaktiyle, yani 
biz ilkokullarda müsahabatı ahlâkiye diye bir 
ders okuturduk. Sonra pedagoji, teorik, aka
demik ahlâk şeyleri çıktı. Ortadan ahlâk ders
leri kalktı. Şimdi akademik ahlâk meselesini 
bırakalım da bana kalırsa yeni nesli o kendi 
geleneklerimize göre yetiştirelim. Yoksa, son 
hâdiselerde olduğu gibi, otobüslerde, asfalt 
üzerinde türlü türlü çok hazin manzaraları gö
rüyoruz. Yine tekrar ediyorum akademik'i, pe
dagoji'yi bırakalım da dedelerimizden gördüğü
müz terbiyeyi, ahlâkı, ilmî mânada değil de, 
avamfiribane söylüyorum, amma bir öğretme
nin ağızma yakışmaz dersiniz, belki ne olursa 
olsun dedelerimizden, ninelerimizden gördüğü
müz terbiyeyi mekteplere sokalım, öyle bir ah
lâk istiyorum ki, 16 ncı asırda Türkü şahlan
dıran, yedi iklim dört bucağa ün saldıran ah
lâk olsun. Bu ahlâkı istemekle müstevli mi 
olalım, fatih mi olalım? Hayır; yalnız müs
tevli ve fatihlerin emrinde ikinci bir millet 
olmağa mahkûm kalmıyalım. (Bravo sesleri). 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, sizden çok rica 
ediyorum, ahlâkı okullara yeniden sokunuz; 
yoksa yetiştireceğiniz nesil size de acaip bir 
şarkı uydurur. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Reis 
Bey, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
CEMlL SAlD BARLAS (Gazianteb) — Sayın 

arkadaşlar, üç senedir şahit olduğum iki nok
tayı arzedeceğim. Birisi liseyi bitiren gençlerin 
Üniversiteye girmek için tekrar imtihana tâbi 
olma meselesi. 
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Geçen sene yeni Hükümetin beyannamesiyle 

bu imtihan mecburiyeti kalktı. Yeni bir mesele 
ortaya çıktı, her talebenin istediği yüksek mek
tebe gitmesi. Bu dâvayı hal için, muhtelif ça
reler düşünüldü. Halbuki ben hastalığı burada 
görmüyorum. Bizim liselerimiz Ehramın zir
vesine yaklaşan bir yer olduğuna ve ilk mek
tepler de ehram kaidesini teşkil ettiğine göre, 
istifa kaidesi kendisini gösteremiyor. Yani, 
Cumhuriyet devrinde üniversiteye giren talebe 
miktariyle, ilk mektebe giren talebe miktarı, 
nispet edilirse çok fazladır. Bu bakımdan be
nim Millî Eğitim Bakanından ricam şudur, ilk 
mektepten itibaren istifa kaidesini, sanat mek
teplerini açmak yolu ile ele alalım, çünkü yük
sek tahsil, ehramın en ucudur. Fevkalâde isti
datlar ancak oraya girmek hakkını haizdir. 
Bu bakımdan ümit ederim ki, Millî Eğitim 
Bakanı, yeni vaziyet karşısında yine bu konu
yu ele almak yolunu tutar. 

Diğer bir mesele de, liselerdeki lisan mese
lesidir. 

Millî Eğitim Bakanı dinlerlerse, ben de ko
nuşmama devam edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEMİL SAİT BARLAS (Devamla) — Lise

lerden çıkıp Üniversiteye giren talebeler, bili
yorsunuz ki, zengin bir kütüphaneye malik ol
mayışımız yüzünden yabancı dillere ihtiyaç gös
termektedirler. Fakat lise mezunu gençler 
kendi kusurları olmadığı halde kâfi derecede 
lisan bilmiyorlar. Bu hususta alınacak tedbir
ler vardır. Benim aklıma gelen vaktiyle oku
muştum; Japonya'da, lise tahsili on seneye in
dirilmiş, son iki sene de ingilizce tedrisatı ya
pılıyormuş. Bunun başka bir şeklini bizde Ga
lata Sarayda görmüşüzdür. Tanzimattan sonra 
Galatasaray Garp kültürüne açılmış bir pencere 
idi. Her memlekette orta tahsile olan heves ve 
ayrıca bugün Fransızca, eski ehemmiyetini kay-
metmemekle beraber, teknik dil olan Almanca 
ve Ingilizcenin çıkması dolayisiyle, Teknik ilim
lere merak edenleri bu bakımdan tatmin etmi
yor. Bu bakımdan da Maarif Bakanlığı 
buna muvazi olarak istanbul Erkek lisesini 
veya Kabataş lisesini ele alıp bu hedefe doğru 
yeni bir yol mu kurar, bunun ayrıca düşünül
mesi gerekli olan bir mesele olduğuna kaniim. 

Bir de çocuğu olan bir baba sıfatıyla büyük 
bir düşünce içindeyim. O da şudur; Bizim ilk 
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mekteplerimizde tarih, yurt bilgisi, orta mek
teplerde içtimaiyat ve tarih kâfi derecede millî 
renge bürünmüş olarak okutulmuyor. Yani ben 
ilk mektep tarihini aldım. Meselâ 919 dan son
ra Anadolu istilâ edilmiştir der, fakat hangi 
milletin istilâ ettiğinden bahsetmez, düşman 
tarafından istilâ edilmiştir der. Ben bunu o ka
dar garip görürüm ki; Jandark, ingilizler ta
rafından yakıldı. Fransız tarihleri daima yaz
mıştır, ondan sonra Fransa ile ingiltere iki 
ittifakla birbirlerine bağlanmıştır. Binaena
leyh Yunanlıların Anadolu'yu istilâ ettiklerini 
yazmakta ne mahzur vardır? Ben bu güne ka
dar düşündüm düşündüm sebebini bulamadım. 

Bundan başka arkadaşlar, biz ecdadımızın, 
benden evvelki arkadaşım da temas ettiği ve 
daha veciz olarak söylediği gibi, ecdadımızın üç 
kıt'a istilâ ettiğini çocuklarımıza bildirirsek on
lara emperyalist bir yol göstermiş olmayız. An
cak çocuklarımız şunu bilir ve der ki; 300, 400 
yıl evvel ecdadımızın istilâ ettiği şu yerleri 80 
sene evvel elimizden çıkardık, orada başka mil
letler kalmış ve yaşamıştır. Fakat biz ordan 
çekildikten sonra eserimiz dahi kalmamıştır. 
Bu bakımdan istilânın dehşet ve azametini bu
günden çok daha iyi bilirler. Bu itibarla Türk 
tarihinin, bilhassa son Osmanlı tarihinin bütün 
açıklığı ile ilk ve orta okullarda bir din ki
tabı gibi okutulması lâzımdır. Bu hususta Mil
lî Eğitim Bakanlığının karar almasını bekliyo-
yorum. 

Yurt bilgisi derslerinde, içtimaiyatta, ikti
sadi meselelerde, realiteyi inkâr edemeyiz. Bu
gün sınıflanmakta olan bir milletiz. Liseden çı
kanlarımız bunu kavrıyamıyorlar. 

Halbuki Türk Milletinin yaradılışı esasen sol
cudur. Vakıfları ile, iratları ile, imarethaneleri 
ile sol olan bir milletiz. Fakat bizim korktuğu
muz sol; kökünün komintern denilen bir yer
den bir ocaktan beslenmesidir. Bu fikrin bu 
şekilde beslendiğini liselerde çocuklarımıza an
latmamız lâzımdır. Bu da iktisadi meslekleri 
öğretmek suretiyle elde edilir. 

Geçen sene garip bir hâdiseye şahid olduk; Tu
rancılık dâvasını hatırlarsınız. Irkçılık yoluna 
düşen çocuklarımızın içinde Türk ırkı ile alâ
kası olmıyan, meselâ babasının babası Rum olan, 
anası Ermeni olan çocukları gördük. Bunlar 
Türk ırkçılık dâvasını ele almışlardır. Binaena-

j leyh bu, şunu gösteriyor ki, bu okulları kurama-
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dik. Bunun esasını mekteplerde vereceğimiz, 
bilhassa liselerde Çünkü üniversiteler röşerş 
yeridir vereceğimiz esaslı tahsille bu çocukları 
yarın sahip olacağı ideale götürecek metodları 
öğretmemiz lâzımdır. 

Benim, Sayın Millî Eğitim Bakanından iste
ğim bunlardan ibarettir. 

MUHSİN ADİL BlNAL (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, benden evvelki arkadaşlarım 
birçok mevzulara temas ettikleri için ben kısa 
konuşacağım, sabrınızı suiistimal etmiyeceğim. 

Mülhem olduğum esaslar son haftaların 
millî eğitim hareketleridir .Son haftalar zarfında 
Millî. Eğitim Üçüncü Şûrası toplandı ,Köy Eği
tim Kongresi toplandı. Üçüncü Şûra birtakım 
hayırlı kararlar vermiştir. Bunlar arasında aile 
ile okulun elbirliği yaparak çocukların terbiye
leri üzerinde daha verimli bir yola gidilmesi 
kararı vardır. 

Bundan başka memleketin birçok kazaların
da yer yer yükselmekte olan ortaokul binaları
nı yapan ilçeler halkımızın arzularının karşılı
ğını temin etmek üzere eğitim enstitüleri aça
rak öğretmenler yetiştirmek ve böylece yer yer 
yükselen okul binalarında çocuklarımızı ilkokul 
seviyesinden daha yukarı bir seviyeye çıkarmak 
kararı vardır. Bu karar hiç şüphesiz bundan 
evvelki zamanın maarife karşı olan iştiyakını 
yerinde ve zamanında karşılayacaktır. Amma 
arkadaşlarım, Millî Eğitim deyince hatıra 
herşeyden önce öğretmenin geldiğini, çünkü 
okulun ancak iyi öğretmenle müessir ve fay
dalı olduğunu unutmamak icabeder. Bu itibarla 
öğretmenlerimizi yetiştirirken çok itinalı olmak 
mecburiyetindeyiz. Bu itinanın gösterileceğini 
Millî Eğitim Bakanının Üniversite bütçesi ko
nuşulurken lise mevzuunda söylediği sözlere 
istinat ederek kuvvetle umuyorum. Çünkü Millî 
Eğitim Bakanımız liselerde seviyenin, keyfi
yetin yüksek bir dereceye çıkmasının esaslı bir 
gaye olduğunu beyan etmiştir. Filhakika Millî 
Eğitimde randıman diye bir kelime yoktur. Ran
dıman nihayet ekonominin bir kelimesidir. Millî 
Eğitime esas seviye, keyfiyettir. Çok umarım 
ki bu keyfiyeti şu veya bu şekilde çalışan okul
larımız temin ettikten sonra randımanı düşüne 
biliriz. Ben, 1950 yılma kadar 200 küsur ilçe
mizde açılacak olan ortaokullarda talebe ye
tiştirmek için memleketin bir kısım il merkez
lerinde kurulacak eğitim enstitülerini yarının 
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üniversiteleri olarak kabul ediyor ve bunların 
varlığı ile ilerisi için teminatlı bir yüksek öğre
tim sağlmacağmı ümit ediyorum. 

Arkadaşlarım; köy enstitüleri mevzuunda 
Hasanoğlan Köy Enstitüsünün yüksek kısmına 
temas edeceğim. Bu yüksek kısım 8 şubedir, 
şubeleri şunlardır : 

1 - Kümes hayvancılığı, 2- Ev ve ev sanat
ları, 3 - Güzel sanatlar, 4 - Yapıcılık, inşaat, 
5 - Maden işleri, demircilik, 6 - Tarla, bahçe zi
raatı, 7 - Zirai işletme ekonomisi, 8 - Hayvan 
bakımı. 

Bu şubelerin bir kısmı kızlar içindir. Mese
lâ kümes hayvancılığı, Ev ve ev sanatları şu
beleri. Güzel sanatlar kız ve erkekler içindir. 
Diğerleri yalnız erkekler içindir. 

Arkadaşlarım, bu okuduğum şubelerde oku
tulan dersler yüksek öğretim müesseselerinde 
okutulan derslerin aşağı yukarı benzerleridir. 
Meselâ hayvan yetiştirme şubesinde okutulan 
dersler Yüksek Ziraat Enstitüsünde daha faz-
lasiyle okutulmaktadır. Sonra Güzel Sanatlar 
şubesinde okutulan dersler Gazi Terbiye Ensti
tüsünde, konservatuvarda gösterilmektedir. 
Diğer dersler de muhtelif tahsil müesseselerinde 
vardır. 

Bunları arzetmekten maksadım şudur ki, 
Hasanoğlan'daki Yüksek Köy Enstitüsü, ben
ce pekâlâ köy enstitülerine öğretmen bulmak 
imkânı mevcut iken, fazladan kurulan bir mü
essesedir. 

Amma şöyle bir zaruret bu yüksek kısmı aç
mağı mecburi kılmıştır; başta köy enstitüleri
ne öğretmen bulunamamıştır, bulunamadığı 
için de çekilen sıkıntıyı düşünen idareciler, bel
ki ileride yine öğretmen bulamayız diye Ha
sanoğlan Köy Enstitüsünde bir yüksek kısım 
açılmasını bir nevi zaruret halinde hissetmişler
dir. Köy enstitüleri artık kurulmuş vaziyette
dir. Oralarda pekâlâ öğretmenler için lojman
lar temini imkânı mevcuttur. Eskisi gibi yalnız 
okul temin etmek dâvası ile karşı karşıya deği
liz. Binaenaleyh herhangi bir tahsilden gelecek 
olan öğretmenleri köy enstitülerinin sınırları 
içinde yerleştirmek imkânına malikiz. Bu yük
sek kısım mezunları yerine daha geniş mikyas
ta ileri bir meslek adamı olarak yetiştirilmiş 
elemanları köy enstitüleri hocası olarak gönder
menin daha faydalı olacağına kaniyim. Esasen 
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köy enstitüleri hocalarının da buralardan geç
miş insanlardan olması enstitülerin diğer tahsil 
müessesesinde, Millî Eğitim dallarında ilgi gör
medikleri şeklinde bir netice verir. 

Bu köy enstitüleri idarî teşkilâtının, bazı 
yardımlardan müstağni kaldıkları gibi bir mâ
nayı ortaya atar. Ben böyle bir kanaatta deği
lim ve istiyorum ki, köy enstitülerimize bü
tün memleket ölçüsünde bir anlayış gösterilsin 
ve böylece köylerimizin kalkınmasında bütün 
tahsil müesseseleri müessir olsun. Bu meseleyi 
Sayın Millî Eğitim Bakanına bir tetkik konusu 
olarak arzediyorum. 

Arkadaşlar, son söz olarak Millî Eğitim mü
dürlerinden bahsedeceğim. Benden evvel söz 
alan sayın arkadaşlarımdan bazıları bu konu
ya temas ettiler. Ben de Millî Eğitim müdür
lüğü yapmış bir arkadaşınız sıfatiyle bunu ele 
alıyorum. 

Cumhuriyet devrimizin başlarında, Sayın 
Baltaeıoğlu'nun belirttiği gibi, büyük mikyas
ta salahiyetli maarif müdürlerimiz vardı. Ma
arif müdürlüğü maarif teşkilâtı içinde, il çer
çevesinde yükselineeek, gaye edinilecek bir 
makmdı. Maarif müdürleri kendi illerindeki 
maarif teşkilâtının en yüksek mercileri, müfet
tişleri, muhakkikleri ve sicil âmirleri vaziyetin
de idiler. 

Sonra biliyorsunuz arkadaşlarım; maarif 
eminlikleri ihdas edildi. Maarif Eminleri muh
telif vilâyetlerden mürekkep bölgelerde geniş 
mikyasta salâhiyeti haiz maarif başları oldu
lar. Bunlar, maarifin her türlü ihtiyaçlarını kar-
şılıyaeak elemanlar halinde vazife görmeye 
başlayınca maarif müdürlerinin tabiatiyle fonk
siyonu kalmadı. Kalmadı amma her maarif 
eminliği bölgesinde ilk okullarla orta öğretim 
ve teknik öğretim müesseseleri vardı. Bunları 
ayrı ayrı idare edecek insanlara ihtiyaç ta mu
hakkaktır. Nitekim orta öğretim müessesele
riyle, teknik öğretim müesseselerinin başların
da birer müdür bulunuyordu. 

İlköğretimin başına da, yine maarif müdürü 
unvanını muhafaza ederek, bir müdür getirildi. 
Bütün bu müdürler maarif eminlerinin mura
kabe, teftiş ve sicil amirliği altında çalışmağa 
başladılar. İlkokulların başında bulunan maa
rif müdürleri artık orta öğretim, teknik öğre
tim müesseselerinin âmirleri olamıyacklarm-
dan bu makama getirilerekler ilkokul öğret-
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menlerinden ve müfettişlerinden seçilmeğe baş
landı. Böylece memleketin bir çok yerlerinde 
ilkokul öğretmenleri veya müfettişleri maarif 
müdürü oldular. 

Fakat arkadaşlar, gel zaman, git zaman 
ma-arif eminlikleri teşkilâtı kaldırılınca karşı
mızda şöyle bir manzara hâsıl oldu: Bir taraf
ta ilk öğretimi idare eden ve ilk öğretim mües-
seselerindn yetişmiş olan maarif müdürleri; di
ğer tarafta orta ve teknik öğretim okulları 
müdürleri hepsi resen vekâletle muhabere ha
lindedirler. Vekâletten emirler alırlar, kendi 
anlayışlarına göre tatbik ederler. İşte böylece 
bir ilim maarif ailesi arasında artık bir nizam 
mevcut değildir. Bir kısım maarif müdürleri, 
bilhassa büyük vilâyetlerde lise müdürlüğü 
filân yaparak bu makama geldikleri için onlara 
orta ve teknik öğretimin amirliği salâhiyeti de 
verildi. Amma diğerleri yani formasyonları ba-
kımıdan liselerde hiçbir suretle vazife almamış 
veya alamıyacak olan maarif müdürleri salâhi-
yetsiz vasfı ile yalnız ilk öğretim başında kal
dılar. 

İyi amma Bakanlık herhangi bir ilim idaresi 
için bir makam ister. Ne yapsın? Nihayet bu 
salâhiyetsiz maarif müdürlerini bir hamlede 
salahiyetli hale koydu. Fakat demin burada 
konuşan ve ortaokul müdürlüğünden gelmiş bir 
arkadaşın canlı şahadetiyle de anlaşıldığı gibi 
bu lafzı murat bir şey oldu. Çünkü ilk öğretim
den gelen maarif müdürü orta öğretim işlerini 
bilemiyor, onun derslerini teftiş edemiyordu, 
sanat okulundan bir şey anlamıyordu. Binaena
leyh bu müdürün güya maiyeti sayılan orta öğ
retim ve teknik öğretim müessesatı müdürleri 
doğrudan doğruya Bakanlıkla muhabere edip 
duruyorlardı. Yani bir anarşi vardı. Maalesef 
bir çok vilâyetlerimizde vaziyet yine böyledir. 
Demek oluyor ki arkadaşlar, Maarif müdürleri
ni yüksek tahsil dereceli bir okuldan çıkmış li
se teşkilâtında çalışmış, hattâ müdürlük yapmış 
insanlardan seçmekte bir zaruret vardır. Aksi 
halde Maarif Müdürleri bakanlığı geniş mik
yasta zorluklarla baş başa bırakır. Maarif mü
dürleri hem idare bakımından hem bilgi ve Pe
dagojik iktidar bakımından hem de idarecilik 
bakımından maarif ailesi içinde temayüz et
miş olmalıdırlar. Binaenaleyh rica ediyorum, 
Maarif müdürleri işini de Sayın Bakan bir tet
kikten geçirsinler. 
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Yalnız burada şunu da esefle arzedeyim ki 

yetkili maarif müdürleri arkadaşlarımızda lise 
müdürleri ve ortaokul müdürlerinden daha az 
maddi imkâna maliktir. Halbuki Lise Müdür
lerinin âmiri vaziyetindedirler, ve maalesef ba
zıları maişet derdiyle liselerde ücretli ders okut
makta ve âmir iken memur durumuna düşmüş 
bu I ulamaktadırlar. Yani yetkili bir maarif mü-
düıü bir taraftan âmirdir bir taraftan da me
murdur. Bu da çok acayip bir vaziyettir. Bu
nun da biranevvel halledilmesi lâzımdır. (Al
kışlar) 

HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) — Usul hak
kında söyliyeceğim. 

Salt çoğunluk yok gibi geliyor bendenize. 
BAŞKAN — Karar almıyorum. Hatipler 

söz söylüyorlar. Arkadaşlar dışarıdadır. Ka
rar aldığımızda arkadaşları çağırırım. 

Söz Behçet Kemal Çağlarındır. 
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 

Arkadaşlar, vaktin geçtiğini nazarı itibare 
alarak dileklerimi mümkün Olduğu kadar kısa 
belirtmeğe çalışacağım. 

İki sene evvel üzerinde durduğum Millî Ti
yatro meselesini bütün vuzuhu üe meydana ko
yan Baltacıoğlu'na candan teşekkür ederim. 
Bütün fikirlerine bütün kalbimle iştirak ediyo
rum. Millî tiyatronun doğmasını Bağlıyacak 
tedbirleri almasını Eğitim Bakanından ben de 
ısrarla istiyorum. 

Geçen yıl Millî Eğitim bütçesi konuşulurken 
tafsilâtiyle arzettiğim üç teklifimi bu yıl da tek
rarlamaktan kendimi alamıyorum. Bu konular
da atılan adımlar yapılan teşebbüsler varsa 
bunları öğrenmekten haz duyacağım. 

Dil ve Tarih Cemiyetlerinin gayret, servet ve 
sair imkânlarını birleştirerek nüvesini teşkil ede
cekleri bir akademinin kurulması dileğinde bu
lunmuştum. Bu hemen bir yılda gerçekleşecek 
biı şey değildir. Fakat bir Türk Akademisi için 
ilk hazırlıkların yapılması, zamanıdır. Dost ve 
takdirkâr gönlüm Türk Akademisinin temellerini 
atmanın Reşat Şemsettin'e kısmet olmasını isti
yor. 

Mütedavil sermayeli bir sanatkârlar birliği 
kurulması da esaslı dileklerimizden biridir. 
Sanatkâr, verimli kılınmak suretiyle müzahe
ret görmelidir. Yaratması istenmeli ve yaratma 
imkânları hazırlanmalıdır. Fonunu Hükümetin 
vereceği mütedavil sermayeli bir sanatkârlar 
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birliği büyük sanatkârlarımda eser yaratması 
için imkânlar hazırlıyaeak, yarattığı eserleri 
yaymak için gerekeni yapacaktır. Sanat kabi
liyetlerinin de tanıtılmaya değer denemeleriyle 
başvuracakları yer olacaktır. Sanatkârı cemi
yetin unutmuş görünmemesi rastgele mutavas
sıtların istismar etmemesi için bu nazlı ve tan
rısal mahluku, tabiatını ve kıymetini hakkiyle 
takdir edecek bir sanatkârlar birliği ile destek
lemek lâzımdır. Millî ğitim Bakanlığımızın 
böyle bir birliğin kurulmasına önayak olmasını 
dilerim. 

Üçüncü dileğim : bir Etnografya Enstitüsü
nün kurulmasıdır. 

Geçen senede söylediğim gibi, nasıl yeraltı 
servetlerimizi araştıran ve inceliyen bir Maden 
Arama Enstitüsü varsa, mânevi cevherlerimi
zi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, halk dehası 
mahsullerini araştırıp inceliyeeek bir Anadolu 
enstitüsü kurulmalıdır. Oyasından oyununa, 
destanından bestesine, işleme ve dokumasından 
esnaf teşkilâtına kadar eski ve ulu bir medeni
yetin mânevi servetlerini kaybolup gitmekten 
kurtaracak bu enstitüye şiddetle ihtiyaç olduğu 
kanaatındayım. Muvaffak olacağına tabiatını 
ve kıymetini yakından bilerek inandığım değerli 
Bakandan bu dileklerim üzerinde durmasını ısrar
la istiyorum. (Alkışlar). 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, geçen yıl yine bütçe müzakereleri 
münasebetiyle üzerinde durduğum bazı konu
lar, bilhassa ortaöğretime ait bazı konular üze
rine tekrar Sayın Bakanımızın dikkatini çek
mek ve buna diğer bazı hususlar ilâve etmek 
istiyorum. 

Bunlardan birisi; orta öğretimdeki sınıf ka
labalığı meselesidir. Orta öğretimde sınıflan
ınız, ortalama olarak halen 50 sayısı üzerinden 
talebe almaktadır. Gerçi bunun daha altında 
ve üstünde talebe alınmakta ise de ortalama ola
rak 50 kişidir. Bugünkü müfredat programiy-
le talebesini yetiştirmekle mükellef bulunan öğ-. 
retmenler; hem bu müfredatı bitirmek ve 
hem de bu kalabalık sınıfta talebesini tanımak 
gibi iki büyük vazife karşısında kalıyorlar. Di
ğer taraftan tabiatı ile müzakere ve tatbikatla 
mükellefdirler. Bütçe durumu, öğretmen sa-

• yısı, binalarımızın sayısı, ders adedlerinin du
rumu bakımından şüphesiz bu kalabalığı derhal 
azaltmamıza çok özlediğimiz sınıf ferahlığına 
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hemen kavuşmamıza maddeten imkân yoktur. 

Bunun için benim, Sayın Bakandan ricam, 
ortaöğretim müfredatı programının yeni baştan 
esaslı bir surette bir kere daha ele alınmasıdır. 
Elle alındığı zaman da esas zaruri olan bilgiler
le, faydalı olan bilgileri ayırarak, şimdilik 
yalnız zoruri olan bilgilerle iktifa etmek. Fa
kat hakikaten bunları çocuklarımıza verdiğimi
ze inanmak olmalıdır. Bu suretle hocaların çocuk
larla daha ziyade müzakere ve tatbikat yapmasına 
ve dolâyısiyle randımanın artırılmasına hizmet 
edilmiş olacaktır. Orta öğretim müfredatında 
esasımız, bilgiyi faydasız ve nazari olmaktan 
kurtarmak olmalıdır. Bilgi; çocuğun hayatı
na yarar bir bilgi olmalıdır. 

Buna bağlı olarak ikinci bir konuya geçiyo
rum, lise randımanı meselesi. 

Sayın Bakan 2 - 3 gün evvel İstanbul Üni
versitesi bütçesi konuşulurken liselerimizin ran
dımanı meselesi üzerinde önemle durulması lü
zumuna işaret buyurdular. Ben bunu sevinçle 
karşıladım, bunun biran önce tahakkukunu 
candan dilerim. Liselerimiz, hakikaten, bu ba
kımdan önemle ele alınmağa muhtaçtır. Ben 
öyle zannediyorum ki mevcut olan devre bu 
işe kifayet edebilecek bir devre değildir. Bu
nun daha uzatılması yoluna gitmek gerektir, 
aynı zamanda çocukların istidat ve kabiliyet
lerine göre ayrılmakta bulunan fen ve edebi
yat kollarının liselerin son sınıflarında değil 
daha evvelki sınıflarda ayrılması ve daha esas
lı düşünülmesi lâzımdır. 

Üçüncü bir konuya temas edeceğim; bu ko
nuya geçen sene de temas etmiştim. Bugün de 
bazı arkadaşlarımın temas ettiklerini gördüm; 
o da şudur: Liselerde, ortaokullarda müdür 
ve müdür muavini meselesidir. Arkadaşlar, 
ben de lise müdürlüğünden geldim, bilirim, li
selerde muavin bulmak son derece çetin bir me
seledir. Bunun başlıca sebebi de bu işin gayet 
tatsız bir iş olmasıdır. Çünkü üniversite mezu
nu olarak gelen bir öğretmen daha çok terbiye
ci olarak çalışması lâzımgelirken bir takını kır-
tasi işlerle, kâğıtlar doldurarak, rakamlar 
kaydederek ve tatsız mahiyette işlerle zama
nını doldurmaktadır. Bunun içn lise müdürü 
muavin bulamaz. Nitekim Millî Eğitim Bakan
lığı da kolay kolay müdür bulamaz. Bunun 
için herşeyden önce müdür ve müdür muavini 
işini cazip bir terbiye işi haline kalbetmek du-
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rumundayız. Sayın Bakandan çok rica ediyo
rum, liselerimizde, orta okullarımızda idare iş
leri için yeni bir tedbir düşünsünler ve müdür
lerle, muavinleri esas işleri olan terbiye ile iş-
ligale sevketsiner. Bugün müdür ve müdür mu-
avineri vakitleri kalırsa bu vazifeleri yaparlar 
ve çok kere vakitleri kalmaz. Orta öğretim için 
Bakanlıkça hazırlanan tasarıda da yazıldığı gi
bi yüksek mekteplerden kabiliyetli olarak çı
kan gençleri ve Eğitim enstitülerinden çıkan
ları da orta okullar için olmak üzere - müdür 
ve muavin yetiştirmek üzere hazırlasınlar. 

öyle gençler vardır ki idari kabiliyetleri da
ha mektep sıralarında kendini gösterir. îşte-
müstakbel mektep müdürleri, işte müstakbel baş 
muavinler bunlardı*. Bunlar üzerinde esaslı bir 
surette durup Müdür ve Baş muavin derdimi
zi halletmek yoluna gitmeliyiz. 

Diğer bir ricam muhteriyetini kazanmış bu
lunan Üniversitelerimizin kanunun maddeleri 
doçent ve Prafesör olmak imkânlarını lise Mu
allimlerine ve diğer öğretim kollarında çalı
şan muallimler de sağlamaktadır. Bu suret
le herhangi bir lise hocası doçentlik imtihanı
na girebilir ve muvaffak olduğu takdirde bu 
unvanı alabilir. Bunlar şüphesiz fevkalade ha
yırlı adımlardır. Bunların üniversitelere doçent 
ve Profesör olarak girmemeleri sırf kadrolarının 
boş olmamasından ileri geleceğine göre ve bu arka
daşlarımız mesailerine, çalışmakta oldukları tâli 
mekteplerde devam edecekerine göre Üniversi
telerde doçent ve profesörlere sağlanan bir ta
kım faydaların, maddileri de dâhil olduğu hal-
d*>, bu arkadaşlarımda da teşmil edilmesi zan
nediyorum ki, gayret âdilâne ve teşvikkâr bir 
hareket olur. Aksi takdirde yalnız bir isimle 
bu işi bırakmak çok çetin bir emeğ' sadece tak
dir etmek olur. Gayret ve şevklerini artırıcı ted
birleri almamız lâzımdır. 

Buna bağlı olarak liselerde, orta okullarda, 
teknik okullarda, her sahada araştırma, kitap 
yazma, inceleme gibi gayretler gösteren öğret
menleri terfih ve takdir yollarını aramalıyız. 
Bu suretle meslekdaşları bu gibi meslekî faa
liyetlere sevk etmiş, teşvik etmiş ve dolayisiy-
le öğretmenin bilgisini, kalitesini artırmaya 
hizmet etmiş oluruz. Bir diğer dileğim, biraz 
teknik olmakla beraber demin de arzettiğim gibi 
içinde uzun zaman yaşadığım için çok yakından 
bildiğim, bir kadro konusuna aittir. 

— 404 — 



B : 21 23.12 
Arkadaşlar, ortaöğretimde, kadrolar, ders 

yılı başında bildirilir ve ders senesi sonundan 
ders senesi başına kadar geçen tatil devresi içinde 
öğretmenler kendilerinin nakledilip edilmedikle
ri hakkında bir malûmata sahip olmazlar. Ger
çi aynı şehir içinde ve dışında bu nakiller çok 
değildir. 

Fakat her öğretmen durumunun ne olduğunu 
zamanında bilmek endişesindedir. Bu suretle 
yerinde kaldığını zannettiği halde ders yılı ba
şında kadro ile bir vilâyetten başka vilâyete nak
ledildiğini öğrenen öğretmen hayatını yeni baş
tan tanzim etmek mevkiinde kalır. Her ders 
yılı başında öğretmenler bir nevi intizar içinde
dirler. Bunun için Sayın Bakandan çok rica edi

yorum, bu değişiklikleri mekteplere tebliğ işini ders 
yılının sonunda yaptırsınlar ve her öğretmen ne
rede ve hangi okulda çalışacağını zamanında bi-
ierek hayatını ve mesaisini ona göre yazdan iti
baren tanzim etmek imkânını bulsun. 

Bu konunun diğer öğretim kollarında da aynı 
önemde bulunduğunu zannediyorum. 

Yine Sayın Bakanımızdan diğer bir ricam: 
Öğretmenler için nazari meselelerden çok daha 
ziyade ve bunun üzerinde ısrarla duruyorum, çok 
daha ziyade, ders mevzularma, ders vasıtaları
na, ileri tedris usullerine ait neşriyat yaptır
sınlar, bunu teşvik etsinler, öğretmenlerin ara
sında bunların yayılmasına, bunlar üzerinde öğ
retmen topluluklarında, mekteplerde müna
kaşalar açılmasına rehber olsunlar. Bu suretle 
muallimlerimizin meslek bakımından inkişafla
rına çok büyük hizmet etmiş olacaklarına kani 
bulunuyorum. 

Başka bir dileğim: Biraz evvel Muhterem 
Hocam Baltacıoğlu'nun temas ettiği bir mevzuu 
biraz daha başka şekilde ele almaktır. Ben sade
ce bir başlangıç olmak üzere arzedeceğim. Çün
kü işin çetinliğini biliyorum ve çetin olduğu için 
yavaş adımla yürümeyi daha sağlam ve daha 
emin buluyorum. 

Bir başlangıç olarak memleketin bazı mmta-
kalarmda, yeknesak ortaokul sisteminden ma
hallî bir ortaokul sistemine girmek. Bundan 
kasdım şudur : Okullarımız muhitinin özellikle
rine uygun olmağa doğru yöneltilmelidir. Saym 
Baltıcıoğlu bunun bazı mevzularda tatbikini is
temiştir. Tabiat bilgisi, tarih, coğrafya ve diğer 
dersler için imkân nispetinde mahallî özelliğe 
doğru gidilebilir. Hattâ bu hususta mmtakalar 
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düşünülebilir. Bunları ders kitapları için de dü
şünmek lâzımdır. Ben de Saym Baltacıoğlu gibi 
tek kitap sisteminden vazgeçmek lüzumuna aynı 
derecede kaniim. Osuretle ki, üzümcülük mm-
takasında yetişen çocuklarımızı daha ziyade bağ
cılık bilgileriyle, pamukçuluk mmtakasmda ye
tişen çocuklarımızı pamukçuluk bilgileriyle, sa
hilde yetişen çocuklarımızın bilhassa muhiti bil
gilerle yetişmelerini Saym Bakandan rica ediyo
rum. 

Bu konudan bahsedişimin sebebi Saym Ba
kanın ortaöğretimi bir kül olarak ele almak 
azminde olmasındandır. 

Diğer bir rictm, geçen yıl İsrarla üzerinde 
durduğum okul hekimliği etrafmdadır. 

Muhterem arkadaşlar, başınızı ağrıtıyorum 
fakat ben bu işe çok önem veriyorum. Bizim 
ortaokullarımızda ve maalesef ilkokullarımızda 
gayet az olarak okul hekimliği diye birşey vardır. 
Olan bir formaliteden ibarettir. Leyli mektep
lerde kısmen vardır, fakat nihari mekteplerde çok 
kere yapılan iş bir cetvel doldurmasından iba
rettir. 

Doktor bunda mazurdur. Çünkü, başka bir 
dairede çalışan bir doktorun gayet az bir ücretle 
gününü veya haftanın birkaç saatini gelip burada 
geçirmesini isteriz. Okul idaresi mazurdur, çün
kü o cetvelleri doldurmak kendisi için bir va
zifedir. Hele köy çocukları için böyle bir teş
kilât hiç yoktur. İlköğretime de okul hekimli
ği vardır denemez. Teknik öğretimle orta öğre
timde olan şekil arzettiğim haldedir. Halbuki 
ilk okul hekimliği okulun hayatı bakımından o 
kadar önemli bir konudur ki, bu işi önemle ele 
almış olan memleketlerin mekteplerinin rapor
larını tetkik ettiğimiz zaman okul hekimliğinin 
ciddiyetle okula girmesinen sonra o memleketin 
sağlık hayatında bir inkılâp olduğunu görmek
teyiz. O suretle ki çocukların boyları ve kilo
ları, hekimlik mekteplere geldikten sonra, art
mış ve çocuk hastalıkları denilen hastalıklar 
hayret edilecek miktarda azalmış bulunuyor. 
Ben bizim memleketimizde de bu yola doğru gi
dilmesi lüzumuna şiddetle kani bulunuyorum. 

Bunun yanıbaşmda bilhassa ilkokullar için 
dişçi ve ziyaretçi hemşire lüzumuna da kani bu
lunuyorum. Zannediyorum ki, bunun için Üni
versitelerimizde de bir hareket olmalı ve okul 
hekimliği diye bir şube Tıp Fakülterinde tees
süs etmelidir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
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lığının on yıllık plânında « Okul çocukları iji-
yeni » diye bir bahis gördüm; bundan çok mem
nun oldum. Eğer onlar da bu konuyu ele alır
larsa iki Bakanlık el ele vererek bu işi sağlıya-
bileceklerdir. Nitekim Üçüncü Eğitim Şûrası 
gayet esaslı surette temizlik ve sıhhat işleri 
üzerinde durmak lüzumunu duymuştur. Eği
tim Şûrasının ele almak istediği bu konuyu 
Sağlık Bakanlığı plânına koymuş olduğuna gö
re her iki Bakanlığın himmetiyle bunun biran-
evvel tahakkukunu memleket çocuklarının sıhha
ti namına dileyorum. 

Şimdi bir diğer konuyu ele alacağım : Okul -
aile birliği meselesi. Üçüncü Eğitim Şûrasının 
önemli bir konusu olmuştur. Şimdiye kadar 
denilebilir ki, okullarla ailelerin karşılaşması 
maalesef yalnız karne, kayıt ve şikâyet mevzu
ları etrafında toplanmakta idi. Bundan sonra 
ise çocuğu yetiştirmekte aynı derecede mesul 
olan bu iki müessese yanyana, elele verecekler
dir. Bunu bütün kalbimle dileyorum. 

Diğer bir nokta Eğitim Enstitüleri mevzuu-
duı\ Eğitim Enstitüleri çok güzel bir anlayışla 
kurulmuştur. Burada ilk öğretimi üstünde ol
dukça münevver bir vatandaş yetiştirmek, 
12 - 16 arasında hakikaten tehlikeli bir yaş 
devresinde bulunan gençliği okul gibi bir mü
essesede toplamak ilkokulu tamamlamak, 330 
kazamızı ve bütün memleketimizin her tarafını 
orta okula kavuşturmak bakımından hakikati 
halde bu teşebbüs gayet yerindedir. Buna bağ
lı olarak ilk okullarda bundan sonra resim, diş
leri, beden terbiyesi, musiki derslerinin de mü-
tahassısları tarafından talebelerimize okuttu-
rulması da ayrıca şükranla kaydedilebilecek bir 
hâdisedir. 

Sayın arkadaşlar, vaktin gecikmesine rağ
men bir iki noktaya daha temas etmeden geçe-
miyeceğim. 

Türk çocuğunun resim ve renk kabiliyeti 
garplı her mütefekkirin nazarı dikkatini celbe-
decek bir konu olmuştur. İngiltere'ye gönderi
len küçük çocuklarımızın resimleri orada büyük 
akisler yapmıştır. Türkiye'ye gelen ecnebi mü
tefekkirler de Türk çocuklarmdaki resim ve 
renk kabiliyetinin bir mevhibe olduğuna kani-
dirleı*. Bunun için bu dersin metodlu bir şekilde 
ilk öğretimden itibaren mutahassıslar tarafın
dan okutulması, hakikaten gayet iyi bir adım
dır. Musikimiz için de aynı şeyler söylenebilir. 
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Ancak enstitüler bakımından benim üze

rinde durmak istediğim iki nokta vardır, bun
ları arzedeyim : Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu 
enstitüler, birinci sınıftan 8 nci smıfa kadar 
olan tahsil için bilgiyi haiz olan öğretmenler 
yetiştirecek. Bunun bir çok faydaları var. Baş
ka okullardan ders almaktan öğretmeni kurta
racaktır. Dolayısiyle öğretmen okulun hayatı
na bğlı kalacaktır. Dolayısiyle okulun gidişin
de kendisini mesul sayacaktır. Ve yine dolayı
siyle vazifesi artık okutmaktan ibaret kalmıya-
cak, mürebbiliğe doğru hareket edecek ve orta
okullarımız akademik olmaktan çıkacaktır. Bu 
bakımdan tamamen taraftarım, 

Ancak bu derslerin ortaların son sınıfların
da bir tek öğretmen tarafından devamlı su
rette okutulmasında bazı mahzurlar görüyorum. 
Bunun bir kısmını bizzat öğretmen cephesinden, 
diğer bir kısmını da talebe cephesinden görüyo
rum. 

Öğretmen cephesinden gördüğüm taraf şu
dur : öğretmen kendisinin sevdiği, en iyi yapa
cağına inandığı konular üzerinde dikkat ve me
saisini toplarsa elbetteki verimi daha çok ve 
daha kuvvetli olacaktır. Dikkat tekasüfüne lü
zum vardır, onun için sayın Bakandan rica edi
yorum, öğretmenleri bu sınıflarda okuttuk
ları zaman tek kalmamaları, en çok muvaffak 
oldukları derslerde kuvvetlerini toplamak için 
hattâ teşvik buyursunlar ve dolayısiyle randıma-
nin artmasına hizmet etsinler. 

Şimdi dileğimin ikinci kısmına geçiyorum: 
eğer tek öğretmenle kalınırsa öğretmenin şahsi
yeti zayıf olduğu zaman hasıl olacak duruma 
aitiir. Tabiî her meslekte iyi de vardır, kötü de, 
kuvvetli de zayıf ta. Burada da aynı şey ba
his mevzuudur. Öğretmenin şahsiyeti zayıf olur
sa, tam. yetişme anında 12 si ile 16 sı arasında 
bulunan çocuk - ki artık tenkit kabiliyetleri in
kişaf etmekte, değerleri tanımakta ve kıymet 
hükümleri vermektedir - şahsiyetinin teşekkülü 
zamanında, kötü bir tesir altında kalır. Halbu
ki hoca birden fazla olduğu takdirde biri za
yıf, diğeri kudretli şahsiyetli olursa bu ikinci
nin yapacağı tesirle zararlar önlenmiş ve neti
cede bütün sınıfın yetişmesinde faydalı bir yol 
tutulmuş olur. 

Şimdi Eğitim enstitüleri ile ilgili ikinci bir 
konuya geçiyorum : Sayın Bakan, liselerin or
ta kısımları için de bir ortaokul düşünmelidir. 
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Bunda muhterem arkadaşlarımıza arzetmek is
tediğim şudur; ilk mektebi bitiren çocuklar 
içinde hakikaten kabiliyet gösteren, sanat yo
lunda veya fikir yolunda kabiliyet gösteren ço
cukları orta okullardan mutlaka geçirmeğe lü
zum yoktur. Bunları sanat mektebinin ve li
selerin ortalarına sevkederek istidatlarının ge
lişmesine hizmet edilmelidir. Bunun için ilk 
okulların son sınıflarında hakiki değerlileri 
bulmak, bunları mutlaka aramak lâzımdır. Bu 
suretle liselerin müstakbel güzideleri çıkar. Ben
ce bu lisenin ortaokulu içinde ders vasıtaları, 
tedris usulleri, umumi hava tamamı ile liseye 
hazırlayıcı olmalı ve gerçek istidatların, vaadli 
çocukların elinden ilkokulu bitirince tutmalı
dır. Bu fikir, diğer ortaokullardan liselere ta-
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lebe gelemez demek değildir. Elbet gelir. An
cak kabiliyetleri zamanında korumak demektir. 

Kendilerinden son ricam, memleketimize ço
cuk ve gençler için yapılmakta bulunan her çe
şit yayının, film, karikatür, resim ve her çe
şit kitap dâhil; her çeşit yayının Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı çocuk ve gençlik psikoloji
sine ve pedagojisine vâkıf bir teşekkül ta
rafından ele alınması ve çocuklarımızın bu ya
yın karşısında rastgele ve başıboş bırakılmama-
sıdır. 

İstirhamım bunlardan ibarettir. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Daha 14 arkadaş söz almıştır, 

vakit te geçmiştir, yarın saat 15 de toplanıl
mak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 21, 15 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uraa 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 

Ü3 re sayısı : 465 
Oyverenler : 321 

Kabul edenler : 321 
Oya katılmıyanlar : 136 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
Muammer Eriş 
ihsan Ezgü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 

Emin Arkayın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Binal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikoz 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
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İhsan Yalçın 

BURDUK 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Talisin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 
MuhUtin Baha Para 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdulhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Suheyp Karafakıoglu 
Necdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçte Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 

Osman Ocak 
îhsan H. Tigrel 
yerci* Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. (iündüuaJp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. Öngören 

ERZİNCAN 
Jdiya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
A.bdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Darsunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gi. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÎRESUN 
Münir Akkaya 
Celâl Esad Arseven 
ismail Sabuncu 
Ahmet Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ilışan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Eaip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Gl. Kâzım Karabekir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal N. Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
M\î inan 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır. 
Akif E yi doğan 
Aziz Samih Ilter 
Şerafettin Karacan 
D*. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
lezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğa» 
Naf i Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacxoglu| 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamkl 

ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ilulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Memet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
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Rıza Erten 
Abdülkadir Kal av 
Gl. Kiazon Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 
Dr, Aziz Uras 

MUÖLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Ham di Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataa 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehıued Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SÎÎRD 
Etem İzzet Benic* 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Lûtf i Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 

Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkes 
İsmail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Salca 
Ali Sarıalioğlu 

Mustafa R. Tarakçıoğlu 
TUNCELİ 

Necmeddin Salıir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Buut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 

Ali Rıza Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

/O ya katılnu yanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Alay (I.) 
Emin Halim Ergun 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (I.) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Abdürrahman Konuk 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUM 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Re^ad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik (1.) 
Ahmet Oğuz 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
(Hasta) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergen«kon 
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Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. A2iz Koksal <î.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Oihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Burhan Cahit Morkaya 
Recep Peker (Başba
kan) 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tannöver 
Orgl. C. Cahit Toydemir 
(Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 

Lâtife Bekir Çeyrekbagı 
(I.) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran (1.) 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın (ö.) 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay (î.) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 

[Açık Millet 
Balıkesir 
İstanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

Adnan Menderes 
Ömer özdefc 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (1.) 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Yunus M. Aüakant 
Ridvan Nafiz Edgüer 
(I.) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nur i ÖZSATI 

Dr. Mitat Sakaroğlu 
RİZE 

Tahsin Bekir Balta (Ba-

Hasan Cavid Belûl 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Dr. Kemal Satır 

vekillikleri] 
1 
5 
1 
1 

Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yflregir 

SİİRD 
Lûtf i Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (1.) 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Recaî Güreli 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Ali Riza Işıl (î.) 
Muammer Yanmbıyık 

VAN 
İbrahim Arvas (1.) 

YOZGAD 
Celâl Arat 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

masına dair olan kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uraa 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
ihsan Ezgü 
Cevdet Gölet 
Fakihe övmen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut H' y 

Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Ref et Alpman 
Emin Arkayın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepo 

Üye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Oya katümıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

465 
315 
315 
142 

0 
0 

: 8 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçm 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 

Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Suheyp Karaf akıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
İhsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Agaoğullan 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dnmlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Koca güney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
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Dr. Abdürrahman Melek 
GÎRESUN 

Münir Akkaya 
Celâl Esad Arseveu 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker 

İZMİR 
Şevket Adaları 
Benal N. Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlıı 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü Öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih Ilter 
Şeref ettin K aracaıı 
Dr. Esad Oktay 
Zilini Ürhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 

B : 21 23 .12 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlıı 
Reşiid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kunıtluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. nulûsi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Frrat 

Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

.1946 O : 2 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Ma i mı ı id Nedim Zubçı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi Öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
GL Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuat Siımen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüke# 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblaa 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
E tem îzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtf i Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
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Zekiye Molaoğlu 
Hamdı Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

B : 21 23 
ÜRFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 

12.1946 O : 2 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
tsmail Ergener 
Ali Rıza lneealemdaroğlu 
Sabrı Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

I Oya katılntıif anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
61. Sadık Aldoğan 
Mehmet Askar 
Hazım Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
(t.) 
Emin Halim Ergun 
tsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Ba
kan) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (I.) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen (Î.Ü.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza KırSever 

ÇORUM 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(t) 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik (1) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
(t.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Burhan Cahit Morkaya 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tannöver 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başı (1.) 
Sedat Dikmen 
Said Odyak 
Ekrem Oran (î.) 
Dr. Kâmran örs 

Hasan Âli Yücel 
KASTAMONU 

Muzeffer Akalın 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Gl. Salim Avgın (ö.) 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay (1.) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Dr, Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Tevfik Fikret Sılay 
(Başkan vekili) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç. 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ (t.) 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(t.) 
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Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Emin Soysal 

MARDİN 
îrfan Ferirî Alpaya 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri Özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta (Ba 
kan) 
Hasan Cavid Belûl 

SEYHAN 
kemal Çelik 
Cavid Oral 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SİİRD 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Suphi Batur 

Cevdet Kerim încedayı 
(Bakan) 
E .iver Kök 
Yusuf Kemal Tengir 
şenk (1.) 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Recai Güreli 

Galip Pekel 
TRABZON 

Sırrı Day 
Ali Rıza Işıl (î.) 
Muammer Yarımbıyık 

VAN 
ibrahim Arvas (I.) 

YOZGAD 
Celâl Arat 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Km in Erişirgil 
Ahmet Gürel 

[Açık Milletvekillikleri] 
Balıkesir 
İstanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

1 
5 
1 
1 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halild Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 

u-ve sayısı : 465 
Oyverenler : 3 2 0 

Kabul edenler 320 
Oya katılmıyanlar : 137 

Reddedenler : ü 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
thsan Ezgü 
Cevdet Gölet 

Mümtaz Ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkaym 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
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Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikoz 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

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

B : 21 23 .12 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
îsmet Eker 
Suheyp Karaf akıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidia Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Al tuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak (Bakan) 

. 1946 O : 2 
GAZİANTEB 

Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Celâl Esad Arseven 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaimoğhı 

GÜMUŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp D'irukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Pekeı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Methmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih îlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 

Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
GL Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Resdd özsoy 
Faik Seler 
Ömer Tasçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Naf i Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir KuruÜuoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevf ik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
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Orgl. Asım Gündüz 
Meınduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karakoylû 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmut Nedim Zapcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr, Kâmil idil 
Kmin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğhı 

MARDÎN 
öl . Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğln 

B : 21 23 .12 .1946 0 : 2 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

Halid Onaran 
NİĞDE 

Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Ham di Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 

SİÎRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Svi-f-r 
Gl. Fikri Tirkaş 
tsmail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğln 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sanalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Mahmut. Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gergeı 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
tsmail Ergener 
Ali Riza tncealemdar-
oğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Oya katılmty anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay (1.) 
Emin Halim Ergun 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Tayfor Sökmen (1.) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen (1. Ü.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

Ali Rıza KıreeveT 
ÇORUM 

Hasene İlgaz 
DENÎZLÎ 

Reşad Aydınlı 
DİYARBAKIR 

Feyzi Kalfagil (1) 
İhsan H. Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
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Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet Oktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

EKZÎNOAN 
Saffet Ankan 
Sabit Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
tsıııail Hakkı Çevik (I.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 

HAKKAKİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
(t) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (I.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

B : 21 23 .12 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Burhan Cahit Morkaya 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tannöver 
Orgel. C. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bakir Çeyrekbaşı 
(t) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran (I.) 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalm 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın (I.) 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket üdiil 
Dr. Fuad Umay (I.) 

. 1946 Ö : 2 
KIRŞEHİR 

Nihat Erdem 
KOCAELİ 

Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 

KONYA 
Şevki Ergun 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (I.) 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Ridvan Nafiz Edgüer 
(t) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayezit 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 

Hasan Cavid Belûl 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Cavid Oral 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Recai Güreli 

TRABZON 
Sırrı Day 
Ali Rıza Işıl (I.) 
Muammer Yarmıbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

VAN 
ibrahim Arvas) (I.) 

YOZGAD 
Celâl Arat 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

[Açık Mületvekülikleri] 
Balıkesir 
istanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

8 



B : 21 2$. İZ. 1946 0 : 2 
İ946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
ibrahim Rauf Ayaşh 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Rasit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkayın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

Üye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

465 
320 
320 
137 

0 
0 
8 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikoz 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı UzunçarşıL 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esenda1 

Dr. Muhlis Suner 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BİTLİS 

Muhtar Er tan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçm 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atrf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 

Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerceker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Suheyp Karafafcroğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdî Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 

Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
M. Edip Ağaoğulları 
M. Nedim Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. I. Tali öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri AkgÖl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Ding 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğln 
Münir Hüsrev Göle 
PCPTTlflİpttİn KflTTITI 

Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
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Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÎRESUN 
Münir Akkaya 
Celâl Esad Arseven 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Ur. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Cdip Tör 
Tahsin Tüzûn 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç. 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü i 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çinar | 
Sedat Dikmen I 
Sami Gülcüoğlıı 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih llter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptogan | 

B : 21 23 . İS 
Tahsin Coşkan I 
Hamdi Çelen 
Hilmi Ço'ruk 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERÎ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut | 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
îsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
A!i Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yi
ğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Tî asim Erel 
Şevki Ergun 
Fa t i n Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hnlki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 

t. 1946 O : 2 
Dr. Hikmet Fırat I 

Mustafa Naim Karaköylü| 
Osman Taner J 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabçı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunka] 
Kâmil Coşkunoğlu 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ | 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tanknt 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl, Seyfi Düzgören | 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğhı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer r 

Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vohbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

BttRD 
E tem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtf i Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 



Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlo 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 

B : 21 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
M". Reşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 

23 .12 .1946 O : 2 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 

Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Rromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Oya kattlmıyanlarl 
AFYON KARAHÎSAR 
(71. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
îTasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca. 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay (I.) 
Emin Halim Ergun 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı). 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (î.) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen(I.Ü.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğhı 
Behçet Gökçen 
İhsan Karnsioğlu 
Ali Rîza Kırsever 

ÇORUM 
Hasene İlgaz 

DENtZLD 
Reşad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmit Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmed öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri K arakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Sabit Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
fcjşref Dizdar 
Kâzım Ok ay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülğani Türkmen 
(Hasta) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Hali! Atalay 

Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Refik Koral tan 
Dr. Aziz Koksal (I.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzrm Aydar 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Burhan Cahit Morkaya 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Taurıöver 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başı (I.) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran (I.) 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın (ö.) 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay (t.) 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Bal'acıoğlu. 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Dr. F . Şerefettin Bürge 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet T ah tak iliç. 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (I.) 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(1.) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
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MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri Özsan 
Dr. M i tat Sakaroğhı 

ORDU 
Hamdı Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta (Ba
kan) 

B : 21 23 .12 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevded Kerim înceda-
yı (Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-

. 1946 O : 2 
şenk (1.) 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Recai Güreli 

TRABZON 
Ali Rıza Işıl ( t ) 
Muammer Yarnnbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

VAN 
İbrahim Arvas (1.) 

YOZGAD 
Celâl Arat 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

[Açık Milletvekillikleri] 
Balıkesir 
istanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

1 
5 
1 
1 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 

ü: ye sayısı : 465 
Oyverenler : 322 

Kabul edenler : 324 
Oya katılmıyanlar : 133 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
Hilmi Atlıoğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
ihsan Ezgü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Pakihe öymen 
Gl. Naci Tmaa 

ANTALYA 
Ntunan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Ref et Alpman 
Emin Arkaym 

Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikoa 
Süreyya örgeevren 
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01. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
îhsan Yalçm 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerceker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

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

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemnl Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

B : 21 23.12 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmet Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
İhsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullarc 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemnlettin Kamu 
Gl. Vehbî Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZtANTEB 
Ömer Asım Âksoy 
Gl. Asîr Atlı 
Cemil Said Barlaa 

. 1946 O : 2 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
îsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Fdip Tor 
Tnhsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
GL Eyüp Ihırukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yuı dman 

İSPARTA 
Rif \t Güllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adrvar 
Gl. Kâzım Karubekir 
Recep. Peker 

ÎZMÎR 
Şevket Addan 
Benal N. Anman 
Münir Birıel 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Haydar Rûstü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih îlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orho?) 
Abdurrahırfln Sürmen 
T ezer Taşkrran 

Hüsamettin Tugaç, 
KASTAMONU 

Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelon 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahri E':evit 
Feıhi Mağara 
Ziya Orbay 

KASTSERl 
Sait Azrui Feyzioğlu 
Reşid özsny 
Faik Selev 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kınsu 

KIRŞEHİR 
tsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
îıtmail Rü«tü Aksal 
Cenap Abra 
Ali Dikmen 
.Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
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Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Terfik Temelli 
Şefik Tugty 
Mahmııd Nedim Zabçı 

MANtSA 
Korgl. Ali Rıza Arttınkal 
Kâmil Ooşkunoğlu 
İsmail Evtem 
Şevket Raşit Hatipoglu 
Faik Kurdoğlu 
Yasar özey 
Hilmi öztarhan 

MAKAS 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kemali Bayizit 
Emin Soysal 
•Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDÎN 
Gl. Seyfi Düzgoren 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazraı Sevüktokin 
Abdünrezak Satana 
Dr. Aziz Uraa 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

Halid Onaran 
NİĞDE 

Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furttm 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RÎZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen • 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker) 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Sinan Tekel i oğlu 
Ali Münif Yegena 

StlRD 
Etezn İzzet Benice 
Sabri Çeliktug 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadra 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Sırn Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Süan 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ali Rıza încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Oya kahlmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atajr (1.) 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Emin Halim Ergun 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (1.) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Hilmi Şeremetli 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

Ali Rıza Kırsever 
ÇORUM 

Hasene İlgaz 
DENİZLİ 

Reşad Aydmlı 
DİYARBAKIR 

Feyzi Kalfagil 
EDİRNE 

Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 
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ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik (I.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Ab id i n Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzrm Okay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
(Hasta) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
IÎAİÎÎ AtaUy 
Saim Ergmekon 
Salih înankur 
Kefik Korıl tan 
Dr. Aziz Koksal (I.) 
Dr. Celâl Kamazanoglu 

İSPARTA 
Kâzrm Aydar 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

B : 21 23.12 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Enis Akaygfn 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Burhan Cahit Morkaya 
Ahmed Kemal Silivrili 
H. Suphi Tanrıover 
Orgl. C. Cahit Toydemir 
(Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

IZMÎR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekba-

l çı ( D 
Sait Odyak 
Ekrem Oran (I.) 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KASTAMONU 
Mıızef fer Akalm 
Fikri Apaydın 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın (Ö.) 
Kâmil Güm1 es 
"Reci t Tuı'gut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay (I.) 

. 1946 O : 2 
KCRŞEHİR 

Nihat Erdem 
KOCAELİ 

Fnad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (I.) 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Y. Muammc Alakant 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
a.) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyyullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil îdil 
Kemali Bayizit 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 

Hasan Cavid Belûl 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÜRD 
Lûtf i Yavuı 

SlNOB 
Suphi Batnr 
Cevdet Kerim încedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (I.) 

stVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

TEKİRDAĞ 
Emin Ata<j 
Fayık Öztrak 

TOKAD 
Recaî Güreli 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Ali Rıza Işıl (ö.) 
Muammer Yarımbıyık 

VAN 
İbrahim Arvas (I.) 

YOZGAD 
Celâl Arat 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

[Açık Milletvekillikleri] 
Balıkesir 
istanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

1 
5 
1 
1 

»CKİ 

T. B. M. M. Bısitntvi 



S. Sayısı: 35 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/75) 

T. C. 
Başbakanlık 30. XI. 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/679 - 6/2801 " i î - i '*)_ • t -y • ••''.' *" î * V t M / ' ' ' . _ ' ' • '" . ' f! 

. ; : ; r ^ ı : ; v Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ,'~ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunun bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . I I . 1946 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiği cetvel ile bir
likte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçesine bağlı (A) işretli cetvelde değişiklik yapılma
sına dair olan kanun tasarısının gerekçesi 

I. — ilişik tasarı ile çeşitli bölümler arasında aktarılması düşünülen 20 000 liralık Ödenekten 
2 500 lirası telefon ve başka haberleşme ücret ve giderlerine aittir. Bütçe ile bu bölüme konulan 
2 000 liralık ödenek kifayet etmemiştir. Cihan durumunun gün geçtikçe salaha gitmesi ve bu yüzden 
yabancı memleketlerle spor temas ve hareketlerinin açılması sebebiyle gerek memleket içi ve gerek 
memleket dışı telefon konuşması artmış ve bu yüzden telefon ve telgraf masraflarında nasıl olan 
fazlalık dolayısiyle sene sonuna kadar daha 2 500 liraya ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir. 

II. — Beden terbiyesi ve spor konusu üezrinde incelemeler yaprak bu konudaki faaliyeti daha 
geniş ve verimli bir hale koyabilmek için gerekli kararları almak üzere yıl içinde Ankara'da bir 
Beden Terbiyesi ve spor kongresi toplanmıştı. Bu kongrenin ittihaz ettiği kararlar icabı Genel Mü
dürlüğün yayım ve propaganda işlerinde normalin üstünde bir artış olmuştur. Bu artış bittabi 
bütçedeki yayım ve propaganda ödeneğini de müteessir etmiş ve bu yüzden normal işlerin karşılığı 
olarak konmuş olan yaynn ve propaganda ödeneği tükenmiş ve halen sene sonuna kadar hem nor
mal yayım ve propaganda işlerine ve hem de kongrenin ittihaz ettiği kararlar icabı yapılacak yayım 
işlerine sarfedilmek üzere daha 17 500 liraya ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir. 

Bu ihtiyaçlar kongre ödeneğinden artan 5 000 lira ile sene sonu yaklaşmış olmak dolayısiyle bu
gün için sarfına maddeten imkân kalmamış bulunan (Yabancı memleketlerde yapılacak staj ve tahsil 
giderleri) bölümündeki 15 000 liranın tertiplerinden indirilerek 2 500 lirasmın telefon ve başka ha
berleşme ücret ve giderleri tertibine ve 17 500 lirasının da yayım ve propaganda bölümüne akta
rılması suretiyle karşılanmış ve ilişik kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 



_ â -
Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/75 
Karar No. 17 

16. XII. 1944 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanıp, Başbakanlığın 26 . X I . 1946 
tarihli ve 6/2801 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza ve
rilmekle, Beden Terbiyesi Genel Müdürü ve 
Maliye Bkanlığı adına da Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Tasarı ile istenen (20 000) liralık ödenekten 
(2 500) lirası telefon ve başka haberleşme gider
leri bölümüne eklenmek istenmektedir. Bütçe ile 
bu bölüme konulan (2 000) lira, harbin fiilen bit
mesinden sonra yabancı memleketlerle spor temas 
ve hareketlerinin açılması sebebiyle memleket için 
ve dışı telefon ve telgraf muhabereleri artmış bu
lunduğundan bu muhabere fazlalığını karşılamak 
üzere daha (2 500) liraya ihtiyaç olduğu görül
müştür. 

Ankara 'da bu yıl bir Beden Terbiyesi ve spor 
kongresinin toplanması sebebiyle artan propagan
da ve yayın işleri giderleri ile bu kongre karar
larına uyularak yapılacak yayınları bütçeye ko
nan ödenekle karşılamanın mümkün olmıyacağı 
anlaşıldığından, bu bölüme de (17 500) liranın ek
lenmesi gerekli görülmüştür. 

Yabancı memleketlerde yapılacak staj ve tah
sil giderleri bölümünde -mevcut ve Beden Terbi
yesi tabipliği ihtisası yapmak için yabancı mem
lekete bir doktor göndermek maksadıyla konmuş 
bulunan (15 000) lira ödeneğin bu yıl harcanıla-
mıyacağı anlaşıldığından bu bolümden (15 000) 
liranın ve (İç kongre ve konferans ve komisyon
lar giderleri) bölümünde tasarruf edildiği anla
şılan beş bin liranın yukarıda sözü geçen bölüm
lere aktarılması Komisyonumuzca da yerinde gö
rülmüş ve tasarı teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilnıek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

'. N. Oündüzalp 
Kâtip 
Ankara 

F. Öymen N 
Aydın 

R. Alpman 
Diyarbakır 
/ . II. Tiğrel 

Mardin 
B. Erten 
Tokad 

R. A. Revengil 

Başkanvekili 
Diyarbakır 

C. Ekin 

Ankara 
. O. Akkerman 

Balıkesir 
E. Altan 

İzmir 
S. Dikmen 

M. 

A 

Sözeü 
İzmir 

M. Birsel 

Ankara 
C. Gölet 
Bursa 

F. Bük 
Kırşehir 
§. Torgut 

Samsun 
A. Yörüker 
Yozgad 
.Sungur 

( S. Sayısı : 35 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 y%h Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. -~ Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin ilişik cetvelde gösterilen bölümleri 
arasında (20 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Pekst Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. A, Renda Ş. Devrin, 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakam 
B.Sok* 

Mili! Eğitim Bakam 
R. Ş. Birer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

tgtaleıl Bakam 
$. Bökmentüer 
Maliye Bakam 
B.N,K4§mk 

Bayındırlık Bakamı 
O. K. înctdoyı 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr.B.Ü» 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. Çoşkan F. Kurdoğlu 

Ulaştırma Bakanı Tioaret Bakanı 
Ş. Koçak A. tnan 

Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 

B. M. 

10 

OBTVEL 

ödeneğin çeşidi 

17 
23 
24 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Yayım ve propaganda işleri 
Yabancı memleketlerde yapılacak staj ve tahsil giderleri 
iç kongre, konferans ve komisyonlar giderleri 

Aktarma 
Düşülen 
Lira 

15 000 
5 000 

Eklenen 
Lira 

2 500 
17 500 

Toplam 20 000 20 000 

( S. Sayısı : 35 ) 





S. Sayısı: 36 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/78) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik 31üdürlüğü 5 . XII . 1946 

Sayı : 71 - 680, 6/2850 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . XI . 
1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiği 
cetvel ile birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Teker 

Gerekçe 

Bakanlığıma bağlı Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin 1946 yılı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılmasına lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve bu yüzden ilişik kanun tasarısı 
tanzim edilmiştir. 

A - 7 nci bölümden idarenin uçucu personeline verilmekte olan kilometre uçuş paraları için 
55 000 liralık ödenek konulmuştu. 

Bu miktar ödenek konulmasına sebep bir sene zarfında alınacağı tahmin edilen 600 000 liralık 
varidata nazaran yapılacak seferlerin mahdut ve muayyen miktarda olacağı esasına müstenit idi. 
Bilahara idarece görülen lüzum üzerine yeni meydanlar açılmış ve bu meydanların açılışı dolayı
siyle güzergâh değiştirilmesi lüzumu da hâsıl olmuş, bu sebeple uçuş kilometresi evvelce tahmin 
edilen miktarın çok fevkine çıkmış ve varidatın da bu nispette tezayüt ederek bir milyon liraya 
baliğ olacağı neticesine varılmıştır. Bundan başka bu sene kış mevsiminde de bazı seferlerin de
vamı kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Binaenaleyh evvelce konulan ödenek miktarı personelin kanunu istihkaklarını karşılamağa 
kâfi gelmiyeceğinden bu bölüme daha 30 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

B - 9 ncu bölüme konulan 10 bin lira ödenek bu sene yeniden yapılmak zaruretinde kalman 
matbu evrak ve defterler ve bilet tab masraflarına kâfi gelmemiştir. Bilhassa adedi çok artan 
tayyarelere verilmesi zaruretinde olan uçuş defteri, telsiz ve rasat için yaptırılan defter ve yol
cular için bagaj biletleri ve broşürler tabı dolayısiyle kâfi gelmemiş ve bunların ikmaline dö. 
zaruret hâsıl olduğundan beş bin liranın bu tertibe aktarılması çok lüzumlu görülmüştür. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/78 
Karar No. 20 

16 . XII. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yı
lı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Ba
kanlığınca İıazırlanıp Başbakanlığın 5 . X I I . 1946 
tarihli ve 6/2850 sayılı tezkeresiyle Büyük Millet 
Meclisine sunulan kanun tasarısı Komisyonumu
za verilmekle Havayolları Genel Müdürü ve Ma
liye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Ge
nel müdürü hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Tasarı, Havayollarında bu yıl yeni açılan hava 
meydanları sebebiyle seferlerde değişiklik yapıl
ması ve kış mevsiminde de seferlerin devam etme
si yüzünden uçucu personele verilen kilometre 
uçuş parası ödeneği ile fazlalaşan seferlerin gerek
tirdiği bilet ve basılı kâğıtlar giderlerinin artması 
yüzünden basılı kâğıt ve defterler ödeneğinin ihti
yaca yetmemesi sebebiyle bu bölümlere eklenme
sine lüzum görülen (35 000) liranın yıl içinde 
sarfedilemiyeeeği anlaşılan meydan ve istasyon 
yapı ödeneğinden düşülerek aktarılması maksa-
diyle hazırlanmıştır. 

Teklifin yerinde olduğu Hükümet gerekçesin

den ve Komisyonda yapılan açıklamalardan an
laşılmakla, tasarı teklif veçhile kabul edilmiş
t ir 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Edirne Diyarbakır 

M. N. Gündüzalp C. Ekin 
Sözcü Kâtip 
izmir Ankara 

M. Birsel 
Ankara Aydın 
C. Gölet R. Alpman 

Balıkesir Bolu 
8. örgeevren C. 8. Siren 

Bursa İstanbul 
F. Bük Dr. Adnan Adıvar 
Kocaeli Mardin . 

/. R. Aksal R. Erten 
Samsun Tokad 

M. A. Yörüker R. A. Sevengil 
Yozgad 

A. Sungur 

( 8. Sayısı : Sû ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 y%l% 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı bö
lümleri arasında 35 000 liralık aktarma yapıl
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R, Peker Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. A. Renda Ş. Devrin 

Milli Savunma Bakanı 
C. C. ToydmUr 

Dışişleri Bakanı 
B. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
R. Ş. Sinr 

Ekonomi Bakanı 
7. B. Balta 

İçişleri Bakanı 
Ş. 8ökm$ntü4r 
Maliye Bakanı 
E. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
C. K. înctdayı 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. V% 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi 
Düşülen Eklenen 
Lira Lira 

7 Kilometre uçuş parası 
9 Basılı kâğıt ve defterler 

16 Meydanlar ve istasyon binaları, hangar ve atölye yapma, kurma, 
kamulaştırma ve onarma işleri 

Toplam 

35 000 

35 000 

30 000 
5 000 

35 000 

»•«< 

( & dayısı : U ) 





S. Sayısı: 37 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/80) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 6 . XII .1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/678, 6/2848 
9 Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . X I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetveldeki bazı bö
lümler ödeneği aşağıda arzolunan sebepler dolayısiyle sene sonuna kadar tahakkuk edecek olan ihti
yacı karşılıyamıyacağı anlaşıldığı cihetle ilişik (76 407) liralık ek ödenek kanun tasarısı arz ve teklif 
olunmuştur. Bu ek ödeneklerden sırasiyle: 

1. — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilmesi lâzımgelen çocuk zammı için bütçeye ko
nulan ödenek doğumların çokluğu dolayısiyle kifayet etmemiş olduğundan 6 ncı bölümün 1 nci çocuk 
zammı maddesine (10 000) lira ödenek ilâvesi zaruri görülmüştür. 

2. — Han ve apartman gibi büyük binaların sözleşmeleri uyarınca ısıtma masrafları ve su ve 
elektrik cereyan bedelleri dairece verilmekte bulunduğu ve bunlarda eskisine nispetle fazlaya mal ol
duğu cihetle bütçeye konulan ödeneğinin yetişmiyeceği anlaşılmıştır. Bu yönden de 16 ncı vakıf akar
lar giderleri bölümünün 5 nci başka genel giderler maddesine (4 500) lira eklenmiştir. 

3. — Yapılması* zaruri görülen küçük tamirlerine bile kifayet eder derecede bulunmıyan 18 nci 
bölümün 1 nci akar onarma giderleri maddesine (10 000) lira ödenek eklenmiştir. 

4. — Yurdumuzun her yeri gün geçtikçe elektrikle tenvir edilmekte olduğu cihetle bir taraftan 
cami ve mescitler de elektrikle tenvir kılınmaktadır. 

Bundan ötürü 21 nci hayrat giderleri bölümünün 1 nci aydınlatma ve ısıtma maddesine 6 000 ve 
bir de bazı camilerdeki eşyaların yerlerine konulması için de bazı masarifin ihtiyarı lâzımgeldiği 
cihetle bunun için de aynı bölümün 2 nci döşeme ve öteberi giderleri maddesine 3 500 lira ödenek ek
lenmiştir. 

5 — Açılmış; ve açılmakta bulunmuş olan davaların durmaması için 24 üncü mahkeme gidenle
ri bölümüne (5 000) liralık bir ödeneğin ilâvesi lâzım gelmekle bu da bu maksatla arz ve teklif 
kılınmıştır. 

6 — Elde mevcut kâğıtlarile anlaşıldığı üzere tahakkuk edip ödeneği olmadığı cihetle verilemi» 
yen borçlarda ödenmek için 32 inci geçen yıl borçları bölümüne (8 500), 33 üncü eski yıllar borç» 
lan lwlümünün 1 inöî  maddesine (17 300), 2 inci,maddş&ne (4 900) lira ödenek eklenmiştir. 
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7 — Hükme bağlı borçların hemen ödenmesi gerekmekle 34 ncü bölüme bu maksatla (6 707) 

lira ödenek ilave kılınmıştır. 
8 — Topyekûn (76 407) lira ödenek eklentileri 1945 yılının yedi aylık kesin hesabile tesbit 

edilmiş olup 1946 yılına devrolunan (83 653) lira 27 kuruş bütçe tahsilat fazlası mevcudu ile 
karşılanacaktır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/80 
Karar No. 21 

16 . XII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkında hazırlanıp Başbakanlı
ğın 6 . XIT . 1946 tarihli ve 6/2848 sayılı tez
keresiyle Büyük Millet Meclisine sunulan ka
nun tasarısı Komisyonumuza verilmekle Vakıf
lar Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı yet
kili temsilcileri hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Teklif, evvelden derpiş edilemiyen gider
lerle bazı ihtiyaç ve hizmetlerin tahmin edile
miyen gelişmesi yüzünden 1946 yılı bütçesinde 
yetmiyen bir kısım tertiplere (76 407) lira öde
nek eklenmesine dair olup, gerekçe ile Komis
yonda yapılan açıklamalardan teklifin yerinde 
olduğu ve karşılığının da 1946 yılına devrolu

nan gelir fazlasiyle sağlanacağı anlaşılmış ve 
tasarı teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

M 

Başkan 
Edirne 
N. Gündüzalp 

Kâtip 
Ankara 

Balıkesir 
S. Örgeevren 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

Samsun 
M. A. Yörüker R 

Başkan V. 
Diyarbakır 

C. Ekin 

Ankara 
C. Gölet 

Bolu 
C. 8. Siren 

Kocaeli 
/ . R. Aksal 

Tokad 
A. Sevengil 

Sözcü 
izmir 

M. Birsel 

Aydın 
R. Alpman 

Bursa 
F. Bük 
Mardin 

R. Erten 
Yozgad 

.4. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1946 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) i§aretli cetvelde deği

şiklik yapılmasına dair kanun tasarm 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1946 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı bölümlerine 
(67 407) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan ve Ma-
liyo Bakanı yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

"•'- Devlet Bakam 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
R. §. Sirer 

Ekonomi Bakam Sağlık 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Devlet Bakana 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakam 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanr. 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tncedayı 

ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakam 
A. înan 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

•(•fcş^r.aü:. 



CETVEL 

M. Ödeneğin çeşidi Lira 

4178, 4598, 4599 sayılı'"kanunlar gereğinco yapılacak zam ve yardımlar 
1 Çocuk zammı ; 10 000 

Vakıf akarlar gid*sleri T 

5 Başka genel giderler 4 500 

Yapı ve onarma işleri 
1 Vakıf akarlarla kira getirmiyen binalar yapma ve onarma giderleri 10 000 

Hayrat giderleri 
1 Aydınlatma ve ıatfrma 6 000 
2 Döşeme ve öted»riî?ijwlerl*J!İ 3 500 

Bölüm toplamı 9 500 

Mahkeme giderleri 5 000 

Geçen yıl borçlan 8 500 

Eski yıllar borçlara 
1 1941 - 1944 yıllarubtfcçUaı 17 300 

2 1928 - 1940 .m * 4 900 

Bölüm toplamı 22 200 

Hükme bağlı borçlar. 6 707 

GENEL TOPLAM 76 407 



S. Sayısı: 38 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyo

nu raporu (1/60) 

T. C. 
Başbakanlık 

Mucşnelât Genel Müdürlüğü 25 . XI . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/671, 6/2767 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 21 . XI . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Teker 

Tasarı gerekçesi 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçesiyle 14 ncü (4598 sayılı kanun ge
reğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları) bölümüne 1 000 liralık ödenek alınmıştı. 

1946 yılı içinde ayakta veya hastaneye yatmak suretiyle tedavi altına alman memurların sözü ge
çen ödenekle tedavi giderleri ve yolluklarının verilebilmesi imkânı görülemediği cihetle şimdiye ka
dar sarfedilmemis ve sarfına da lüzum hissedilmemiş olan 12/3 (Yabancı memleketler yolluğu) mad
desinden 1 000 liranın tenzili suretiyle tedavi edilen ve tedavi altında bulunan memurların gerekli 
masraflarının ödenebilmesi için 14 ncü (4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları) bölümüne aktarılması hususunda hazırlanan kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/60 
Karar No. 19 

16 . XII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 25 . XI . 1946 tarihli ve 6/2767 sayılı 
tezkeresiyle Büyük Millet Meclisine sunulan 
kanun tasarısı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürü ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır bulundukları 
halde incelenip görüşüldü. 

1946 yılı içinde tahakkuk eden ihtiyaca ce
vap vermediği anlaşılan memur tedavi giderleri 
ve yollukları tertibine eklenmesi gereken 
(1 000) liranın, bu yıl içinde sarfı mümkün ola-
mıyacağı belirtilen (Yabancı memleketler yol
luğu) bölümünden düşülerek, aktarılması Hü
kümet gerekçesi ile Komisyonda verilen izah

lardan anlaşıldığından, bu maksatla hazırlanan 
tasarı,, teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 
Balıkesir 

8. örgeevren 
istanbul 

Dr. A. Adıvr 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Başkan V. 
Diyarbakır 

C. Ekin 

Ankara 
C. Gölet 

Bolu 
Celâl S. Siren 

Kocaeli 
/ . R. Aksal 

Tokad 
R. A. Sevengil 

Sözcü 
tzmir 

M. Birsel 

Aydm 
R. Alpman 

Bursa 
F. Bük 
Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1946 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin 12 nci bölümünün 3 ncü 
(Yabancı memleketler yolluğu) maddesinden 
1 000 lira indirilerek, 14-ncü (4598 sayılı kanun 
gereğince yapılacak tedavi giderleri' ve yolluk
ları) bölümüne aktarılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Peker Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

M. A. R-enda Ş. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. S. 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Kişmir 

Bayındırlık Bakanı 
G. K. încedayı 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. B. Ue 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ulaştırma Bakam Ticaret Bakanı 
Ş. Koçak A. tnan 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

» • « -•<•• 
( S. Sayısı : 38 ) 



S. Sayısı: 39 
idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi ve Sa 
yıştay 1946 yılı Bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifleriyle 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 57) 

İdareci Üyeler Kurulunun Büyük Millet Mecsi 1946 yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/17) 

T. B. M. M. 
Saymanlık Müdürlüğü 9 . Xİ7 . 1946 

No. 1335/31976 
Yüksek Başkanlığa 

B. M. Meclisi 1946 yılı bütçesinin bağlı cetvelde yazılı Bölüm ve maddelerine konulan ödenek
lerin sene nihayetine kadar kâfi gelmeyeceği anlaşıldığından 24 ncü 3090 sayılı kanun gereğince ya
pılacak Meclis binası yapı giderleri ve kamulaştırma karşılığı Bölümünden 43 494 lira indirile
rek mezkûr Bölüm ve maddelere ve 21 nei Koruyucu asker müfrezesi giderleri bölümünün 3 ncü 
maddesinden 84 562 lira tenziliyle Millî Savunma Bakanlığının kara kısmının bağlı cetvelde yazılı 
bölüm ve maddesine nakli için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdareci Üye idareci üye İdareci üye 
M. öker . H. Bayrak 

MADDE" 1. — 1946 yılı Meclis bütçesinin 21 nei bölümünün üçüncü maddesinden 84 562 lira 
ve 24 ncü bölümünden 43 494 lira tenzil edilerek bağlı cetvelde yazılı B. M. Meclisi ve Millî Savun
ma Bakanlığı bütçelerinin bazı bölüm ve maddelerine eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımında yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi taraf nidan yürütülür. 
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Tenzil Zam 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira 

21 3 Koruyucu asker genel müfrezesi giderleri 84 562 
24 3090 sayılı kanun gereğince yapılacak Meclis binası yapı giderleri 

ve Kamulaştırma karşılığı 43 494 
8 2 Döşeme ve demirbaş 
8 3 Aydınlatma 

10 1 Posta ve telgraf ücreti 
10 2 Telefon ve başka haberleşme giderleri 
11A Başkanvekilleri otomobil işletme giderleri 
12 2 Millî Saraylar aydınlatma, tören ve olağanüstü giderleri 
10B Meclis Soruşturma Komisyonu giderleri 

274 İK Millî Savunma Bakanlığı taymat 

Toplam 128 056 

12 565 
3 610 

93 
5 570 
711 

15 945 
5 000 
84 562 

128 056 

İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 1946 yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/18) 

T.B.M.M. 
İdareci Üyeler Kurulu 9 . XII . 1946 
Saymanlık Müdürlüğü 

iVö. 1345/31975 
Yüksek Başkanlığa 

Ulaştırma Bakanlığından Sayıştaya yazılan 18 . XI . 1946 tarih ve 1810 D. 49/946/1 sayılı 
tezkerede 1 . XI . 1946 dan itibaren tatbik mevkiine giren P. T. T. ücret tarifesi mucibince 1946 
senesine ait olarak evvelce bildirilen posta ve telgraf ücretlerinden Kasım ayına ait postadan 98 li
ra ve telgraftan 31 lira 35 kuruş ve Aralık ayına ait olandan da postadan 147 lira telgraftan da 3 
lira 62 kuruş ki ceman 280 lira tahsisat ilâvesi talep edilmekte olduğunun 1946 yılı Sayıştay büt
çesinin 45 nci bölüm 1 nci posta ve telgraf ücretleri madedsine mezkûr 279 lira 97 kuruşun ek
lenmesi için aşağıda yazılı kanun madedlerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
M. öker H. Bayrak 

MADDE 1. — 1946 yılı Sayıştay bütçesinin 45 nci bölümünün 1 nci posta ve telgraf ücretleri 
maddesine 280 lira eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

( S. Sayısı : 39 ) 
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yapılması hakkında kanun ta-

25 . XI . 1946 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
sarısı (1/57) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-673, 6/2764 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 21 . X I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Birinci madde : 
B. 

Çeşitli ! 

M. Lira 

savunma 
hizmetleri 

382 
383 
385 
387 

391 
393 
393 
395 
396 
400 
387 
398 

405 
406 

1 
3 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
1 
2 

6 

1 
2 

13 000 000 

420 000 
85 000 
5 900 
52 485 
118 604 
12 516 
80 151 
11 905 
16 520 
57 529 
36 485 
5 134 

161 571 
6 223 
4 130 

500 000 

200 000 
238 000 

5 000 

Millî Savunma Bakanlığı 

Tahakkuk eden ordu ihtiyaçları içindir. 

Dışişleri Bakanlığı 

7 Eylül 1946 Bakanlar Kurulu kararı ile paramızın yabancı döviz
lere göre yapılan ayarlanması dolayısiyle ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Memleketimizi ziyarete gelen dost hükümetlere ait donanma mü
rettebatı ile yabancı devlet başkan ve heyetlerinin ağırlanması mas
rafları dolayısiyle tertibindeki ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 
Sanfiransiskoya giden Heyetin beyannamelerini geç vermeleri yü
zünden mahsubu yapılamıyan istihkaklarının mahsubu ve yıl so
nunda yapılan tâyin ve nakiller dolayısiyle muvasalat haberlerinin 
vaktinde göndermiyen memurların bu tertiplerden tahakkuk eden 
alacakları içindir. 

( S. Sayısı: 39) 
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420 
462 

492 
508 
509 

514 

2 
3 
4 

9 
3 

30 000 
200 000 

16 000 ' 
258 500 
609 240 j. 
050 563 | 
406 750 J 
500 000 

İkinci madde : 
468/A 15 000 

488 30 000 

Maliye Bakanlığı 
Tahminden fazla memur hastalanmış ve tedavisi gerekmiştir. 
Kızılay Kurumu tarafından idare edilmekte olan aşoeaklarınm 
masraflarına karşılıktır. 

Devlet Borçlan 

7 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile paramızın yabancı dö
vizlere göre ayarlanması üzerine bütçedeki ödenekler bu yıl içinde 
ödenmesi lâzım gelen taksitlere kâfi gelmemiştir. 

30 yıl ve daha fazla hizmet ifa eden memurlardan sin haddini dol
duranlarla kendi istekleri ile tekaüde sevkolunanlara 1683 sayılı 
kanunun 58 nci maddesi gereğince verilmesi gereken ikramiyeler 
için bu miktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl olacağı anlaşılmıştır. 

Maliye Bakanlığı 

Müracaat eden hastaların çoğalması, ilâç bede]lerinin artması has
tane gelirlerinin azalması ve Hazineden yapılmakta olan yardımın 
bu sene yapılmamış olması dolayısiyle müşkül duruma düştüğü bil
dirilen hastanenin malî durumunun takviyesi lüzumlu görülmüştür. 
Balık istihsalinin artmış ve fiyatlarının da yükselmiş bulunması do
layısiyle işlerinin kolaylıkla idare edilebilmesi için İstanbul Balık
hanesi döner sermayesinin artırılması icabetmiştir. 

Üçüncü 
B. 

57 

58 

62 

65 

66 

67 

M. 

1 

1 
2 
2 

1 
2 
1 
2 

madde : 
Düşülen 

650 

Eklenen 

7 00^ 

Başbakanlık 
650 

500 
800 
000 

600 
600 
100 
750 

Başbakanlıkta vukua gelen değişiklik dolayısiyle 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
Kadrolardaki açıklar dolayısiyle bu miktar öde 
nek artmıştır. 
Yeni ihdas edilen Devlet Bakanları ile Genel Tef
tiş Başmüşavirliğinin ihtiyaçları karşılanacaktır. 
Devlet Bakanları ile Genel Teftiş Başmüşavirliği 
odalarına telefon koydurulacaktır. 
Otomobillerin tamirlerine lüzum hâsıl olmasından 
bu tertiplerdeki ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 
Açıktan tâyini gereken bir memura verilmesi lâ-
zımgelen yolluk ile yıl sonuna kadar geçici gö
revle gönderilmeleri icabedeceklerin yollukları 
karşılanacaktır. 
Bugüne kadar yapılan ve yıl sonuna kadar ya
pılacağı tahmin edilen harcamalara göre bu ter
tipteki ödenğin artacağı anlaşılmıştır. 

( S. Sayısı : 39 ) 
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Eklenen 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
1946 yılı bütçesine yabancı memleketlere radyo 
tetkikleri yapmak üzere, mühendis ve teknisi-
yenlerden müteşekkil üç ekip gönderileceğine gö
re bütçeye ödenek konmuş olmasına rağmen ida
re ve teknik zaruretler dolayısiyle İngiltere ile 
Amerika'ya ancak birer ekip gönderilebilmiş ve 
bir ekipin ödeneği artmıştır. 
Basm ve dağıtım dairesinde flim stüdyosu tesisi 
maksadı ile yabancı memleketlerden satmalma-
cak film stüdyosu alet ve malzemeleri, projeksi
yon makinesi, developman ve kopya makineleri 
için bütçeye ödenek konulmuş olduğu halde bun
lardan bir kısmının tedarik edilememiş ve bu 
sebeple bu tertipteki ödenek artmıştır. 

33 000 7 Eylül 1946 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı 
ile paramızın yabancı dövizlere göre ayarlanması 
dolayısiyle bütçedeki ödenek dış memleketlerde 
bulunan muhabirlere verilmesi lâzımgelen mfiba-
liği karşılamamıştır. 

37 000 1946 yılı başında neşriyat programının zengin-
leştirilmesini temin maksadı ile akordion birliği, 
Gençlik Korosu kısaltılmış opera, Konservatuvar 
temsilleri, müzik gezileri gibi yeniden bazı müzik 
birliklerinin ihdasına lüzum görülmüş ve yine 
bu maksatla mevcut müzik birliklerinin bir kıs
mında yapılan değişiklik sebebi ile radyonun 
müzik neşriyatına ait masrafların arttığı gibi 
modern Türk Müziğinin gelişmesi için Türk bes
tecilerinin besteledikleri yeni parçaların artması 
dolayısiyle verilmekte olan müzik icra hakları ço
ğalmıştır. 

63 000 1946 yılı bütçesine mevcut dört ataşeliğin gider
leri için ödenek konulduğu halde yıl içinde gö
rülen zaruretler dolayısiyle Roma, Paris ve Ka
hire'de de birer ataşelik ihdası icabetmiştir. Yeni
den ihdas edilen bu ataşeliklerin tesis, idare ve-
sair giderleri mühim bir miktara baliğ olmuş ve 
Milletler Genel Kurulunun, Güvenlik Konseyinin, 
toplanması üzerine Vaşington ve Londra'daki Ba
sın ataşeliklerinin gerek bu kurullarda cereyan 
eden müzakereler ve gerek bunların yankıları 

hakkında Genel Müdürlüğe mufasal izahat ver
meleri mecburiyeti dolayısiyle telgraf giderleri 
geniş ölçüde artmış, bunlara ilâveten 1 Eylül 1946 
tarihinde Bakanlar Kurulunca alman kararla 
paramızın yabancı dövizlere göre ayarlanması yü
zünden bu tertipteki ödenek ihtiyacına kâfi gel
memiştir. 

( S. Sayısı : 39 ) 
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İstatistik genel Müdürlüğü 
850 Bu tertipte ödenek bakiyesi kalmamış olduğun

dan yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçlar 
karşılanacaktır. 

200 Şimdiye kadar yapılan ödemelere nazaran yıl so-
150 nuna kadar bu miktarların tasarrufu mümkün 

olduğu anlaşılmıştır. 
750 Merkez ve illerde yeniden tesis edilen telefonların 

giderleri karşılanacaktır. 
850 Bu tertibe konulan ödenek ihtiyaca kâfi gelme

miştir. 
2 200 Halen sanatoryumda ve ayakta tedavi edilmekte 

olan memurlar için yapılan masraflar karşılana
caktır. 

4 300 Yapılan hesaplara nazaran bu miktarın tasarruf 
edileceği anlaşılmıştır. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
350 Bu miktar ödeneğin tasarruf edilebileceği anlaşıl

mıştır. 
66 000 Baskı fiyatlarındaki artışın karşılanabilmesi ve 

Adli Sicil Kanunu gereğince mahkemelere ve adlî 
teşkilâta tabettirilecek defter ve kâğıt bedellerinin 
ödenebilmesi için bu miktar ödeneğe lüzum hâsıl 
olmuştur. 

16 000 Bu tertibe konulan ödenek tamamen harcanmıştır. 
Yıl sonuna kadar daha bu miktar ödeneğe lüzum 
hâsıl olmuştur. 

10 000 Bu tertibe konulan ödeneğin tamamen sarfedilmiş 
olması dolayısiyle Amerika'ya gönderilmesi takar
rür eden yargıçların yollukları karşılanacaktır. 

8 000 7 Eylül Bakanlar Kurulu kararı gereğince döviz 
farkları karşılanacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
2 000 Bu tertiplerden şimdiye kadar yapılan ödemelere 
3 000 nazaran yü sonuna kadar hizalarında yazılı mik

tarların tasarruf edileceği anlaşılmıştır. 
3 000 Yeniden kurulan ilçelere tâyin olunan memurların 

yollukları karşılanacaktır. 
5 000 Yıl sonuna kadar tasarruf edileceği anlaşılmıştır. 
1 000 

5 000 Bu tertibe konulan ödenek ihtiyacı karşılamamış-
tıı\ 

8 000 Kadastro Okulundaki 119 öğrencinin iaşe masraf
ları karşılığı olarak sene sonuna kadar tahakkuk 
edecek yevmiyelerinin ödenebilmesini sağlamak 
üzere bu miktar ödeneğe lüzum hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı: 39 ) 
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içişleri Bakanlığı 
80 000 Bugüne kadar açık bulunan memuriyetlere tâyin 

yapılamamış olmasından bu miktar ödenek artırıl
mıştır. 

20 000 Merkezde çalıştırılmasına zaruret görülen memur 
Jarın mesken bedeleri karşılığıdır. 

60 000 Bu tertibe konulan ödenek tamamen harcanmış
tır. Tahakkuk etmiş ve yıl sonuna kadar tahak
kuk edecek olan istihkaklar karşılanacaktır. 

47 000 îller teşkilâtında mevcut döşemelerin yıllardan-
beri kullanılması yüzünden eskiyenleri yenileri 
ile tebdil edilecek ve yeni teşkil edilen kazalar 
için yazı makinası, masa, sandâlya ve dolap alına
caktır. 

3 000 Yapılan sözleşmelere göre bu miktar ödeneğe ih
tiyaç olduğu tesbit edilmiştir. 

21 000 Münhal vazifelere başka yerlerden vekil suretiy
le gönderilmelerine zaruret görülenlerin yoluk ve 
gündelikleri karşılığıdır. 

Emniyet işleri Genel Müdürlüğü 
11 000 Memur adedi ve aylık istihkak miktarları gözö-

nünde bulundurulmak suretiyle yapılan hesaplar
dan bu miktar ödeneğin artacağı anlaşılmıştır. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
10 000 Doğum hâdiselerinin çoğalmış olması dolayısiyle 

bu tertipteki ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 
55 000 Er mevcudu ile gündelik istihkakları ve yıl sonu

na kadar olan süre için bu tertipten karşılanması 
gerekli diğer giderleri gözönünde bulundurulmak 
suretiyle yapılan hesaplardan bu tertipteki öde
nekten tasarruf yapılabileceği anlaşılmıştır. 

30 000 Bu yıl içinde Millî Savunma Bakanlığından 500 
aded hayvan devredileceği kararlaştırılmış olduğu 
cihetle Bütçeye 500 hayvanın iaşesi için ödenek 
konulduğu halde ancak 250 hayvan alınabilmiş 
olduğundan bu tertipteki ödenek artmış bulun
maktadır. 

50 000 Ordu emrinde bulunan toplu jandarma birlikleri 
bu yıl jandarmaya iade edildiği gibi malzeme fi
yatlarında görülen düşüklük üzerine karakol in
şaatına hız verilmiş olduğundan bunlara ait eşya 
ile alman malzemenin mahallerine nakilleri dola
yısiyle tertibindeki ödenek ihtiyaca kâfi gelme
miştir. 
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Maliye Bakanlığı 
100 000 Açık bulunan vazifelere bir müddet memur tâyin 

edilmemek suretiyle tasarruf edilmiştir. 
100 000 Bu yıl içinde doğum hâdiseleri çoğalmış olduğun

dan bu tertipteki ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiş
tir. 

13 500 Bu yıl alınması tahmin edilen motorlu vasıtalar
dan bir kısmının temin edilememiş olması dolayı-
siylö artmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
516 1 630000 Yıl içinde bir çok vazifelerde münhaller husule 

gelmiş olduğundan bu müddetlere ait aylıklar 
artmıştır. 

518 2 60 000 Bu yıl içinde açılan okullarla mevcut okullarda 
3 390 000 açılan şubelerde ders veren öğretmenlerin tahmi

ne nazaran fazla çıkan istihkakları karşılığıdır. 
519 80 000 Ankarada yeni açılan okul ve şubelerde çalıştırılan 

öğretmenlerle memurların mesken bedelleri karşı
lığıdır. 

520 5 100 000 Okullardan bu yıl içinde mezun olanların tayinleri 
yapılmış ve bunlara aynî yardım verilmesi zaru
reti karşısında kalınmış olduğundan tertibin deki 
ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

521 1 2 000 4926 sayılı kanunla merkez teşkilâtına eklenen kad-
2 2 000 rolara tayin edilen memurlara ait masa, sandalya 
3 2 000 ve kırtasiye ihtiyaçlariyle soba ve soba boruları 
5 5 000 alınması ve kiralı olarak özel idare binalarında 

oturan bazı dairelerin merkez binasına yerleştiril
mesi yüzünden bu tertiplerdeki ödenek yetişmemiş
tir. 

523 2 000 Genel evraka genlen ve giden kâğıtların kaydedil
diği evrakın defter haline getirilerek ciltlettirilme
sine lüzum hasıl olmuştur. 

524 2 15 000 Merkez ve Vilâyetler teşkilâtının bir kısmının Ba
kanlık dâhiline alınması veya binalarının değiş
tirilmesi yüzünden telefon tesislerinin de nakilleri 
gerekmiş olduğundan tertibindeki ödenek tama
men harcanmıştır. 

527 2 5 000 Bu yıl içinde toplanacak olan Millî Eğitim Şûrası
na getirilecekleri yolluk ve gündelikleri karşılığı
dır. 

527 3 18 000 Millî Eğitim okul ve müesseselerinin geçen yıllara 
nazaran artmış olması, köy okulları ve köy Ensti
tüleri mezunlarının okullara yerleştirilmesi işle
rinin kontrolü ve teftiş işlerine hız verilmesine za
ruret hasıl olması dolayisiyle bu tertipteki ödenek 
tamamen harcanmış bulunmaktadır. 

( S ; Sayısı: 39) 
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529' ~ . 2 000 Hastalanan öğretmen ve memur sayısına feöre ÎSÖV* 
cut ödeneğin yetişmiyeceği anlaşılmıştır. 

534 1 20 000 öğrenci sayısına ve istintak "miktarına göre yapİIİn 
hesaplar neticesinde, bilhassa giyecek fiyatlarında 
husule gelen artışlar yüzünden bu tertipteki ödene
ğin kâfi gelmiyeceği tesbit edilmiştir. 

543 3 000 Bakımı gerekli âbidelerte butûarin bakım giderferi 
artmıştır. 

5@& 14)1 000 Bu tertipteki ödenekten mühim bir miktarının art* 
mış olduğu görülmüştür. 

569 25 000 Tedavi için pravantoryum ve sanatoryum pansiyon
larında yatmakta olan öğretmen, memurlar vet öğ
rencilerden almmakta olan paralarla bu müessese
lere yapılan cüzi miktardaki yardım parasiyle has
taların kâfi miktarda gıda alarak iyileşmeleri müm
kün görülmediğinden bu miktarda daha y&rdmt>-ffc-
puması lüzumlu görülmüştür. 

Bayındırlik Bakanlığı 
579 2 2 500 Yeni teşkil olunan bakım bürosuna masa, sandalya 

Ve diğer gereçler alınacaktır. 
58& 4 500 Yeni teşkil edilen merkez bölge müdürlüğü binası

nın ısıtma giderleri karşılanacaktır. 
585 3 10 000 Yılın sona ermek üzere bulunması dolayısiyle yapı

lan hesaplar nekesinde bu tertipteki ödeneğin ar
tacağı tesbit edilmiştir. 

588 50 000 Gençlik parkında bir kısmı yapı yaptırılması lü
zumlu görüldüğü gibi bu parkm bakım giderleri 
artmış bulunmaktadır. 

604 4 1 900 000 Bu hattın biranevvel ikmaliyle isletmiye açılmasını 
temin maksadiyle yapı işleri hızlandırılmış ve büt* 
çedeki ödenek bu suretle tamamen harcanmış bıüiütt-
maktadır. Bu hattın yapımı işlerinin yıl sonuna 
kadar devam edebilmesi için lüzumlu ray ve diğer 
demiryolu malzemesinin satınalınması ve diğer gi
derleri karşılanacaktır. 

605- 2 100 000 Yılın sona ermek üzere bulunması dolayısiyle ya
pıların genel ilerleyişleri tetkik edilmiş tahakkuk 
eden ve edecek olan istihkaklar da gözönünde bu
lundurulmak suretiyle hesapları yapılmış ve neti
cede bu tertiplerde mevefct ödeneklerden bu nife-
tarlarm artacağı tesbit edilmiştir. 

606 2 948 032 Yurdun muhtelif bölgelerinde olağanüstü seylabi 
ve tuğyanların yol ve köprüler üzerindeki tahri
batını gidermek ve gidiş gelişe elverişli bir hâle 
koymak maksadiyle bu yol ve köprüler program 
hâricinde acele olarak tamir edilmiş ve bu yüzden 
bütçedeki ödenek ihtiyacı karşılamamıştır. 

2 
10 
12 

100 000 
110 000 
149 000 
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10 000 Yol ve köprü işlerinin artması kontrol işlerini de 
artırmıştır. 

750 000 Havaların yağışlı ve inşaata elverişli gitmemiş ol
ması ve kâfi miktarda çimento tedarik edileme
mesi yüzünden iş programı tatbik edilememiş ve 
bu tertipdeki ödenek artmıştır. 

1 892 032 Proje mütaahhidinin etüdlerinin tamamlanmamış 
olmasından ve fakülte dekanlığmca projelerde de
ğişiklik yapılmasına lüzum gösterilmiş bulunma
sından yapı işleri gecikmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı 
2 500 Memleket içindeki sanayi ve maden bölgeleriyle, 

kömür ocaklariyle ve diğer müessese ve teşekkül
lerle acele görüşülmesi icabetmiş ve bu yüzden 
tertibindeki ödenek tamamen harcanmıştır. 

3 500 Makam otomobilinde sık sık husule gelen arızalar 
dolayısiyle tamir yaptırılması gerekmiş ve bu oto
mobilin esaslı bir surette tamiri ise artık kaçınıl
maz bir zaruret halini almıştır. 

6 000 Bu tertipdeki ödenekten bugüne kadar yapılan 
harcamalara ve yıl sonuna kadar yapılacağı umu
lan giderlere göre bu miktar ödeneğin artacağı 
tesbit edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
20 000 Köy sağlık memurları, bu defa yapılan yönetmeli

ğe göre gruplarına giren köyleri 15 günde bir 
'dolaşmağa mecbur tutulmuş ve bunlara 4459 sa
yılı kanun gereğince yevmiye verilmesi esası ka
bul edilmiş olduğundan tertibindeki ödenek kâfi 

. gelmemiştir. 
50 000 Hıfzıssıhha Okulunda Hükümet tabipleri ve sıhhat 

memurları için açılması düşünülen kurs açılmamış 
olduğu cihetle bu tertipteki ödeneğin harcanma
sına lüzum kalmamıştır. 

40 000 Sıtma savaşının esaslı bir surette temini maksa* 
diyle kadroya ilâve edilen 850 aded sıtma savaş 
sağlık memuruna 4192 sayılı kanun gereğince ve
rilmesi lâzımgelen hayvan yem bedelleri karşıla
nacaktır. 

10 000 Yüksek mekteplerden mezun olanlardan avansa 
kimse talip olmamıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
2 500 Yıl başından beri yapılan harcamalara göre yıl so

nuna kadar bu miktar ödeneğe ihtiyaç olacağı an* 
' laşılmaktadır. 
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697 2 500 

716 4 000 

717 1 500 

718 1 5 000 

2 2 500 

722 30 200 

726 27 000 

727 1 5 000 

730 2 1 700 

3 2 500 

I 

733 9 000 

Tarım 

746 3 2 500 
4 250 
5 4 000 

747 3 570 

749 2 5 000 

II — 

< 

Mevcut ödeneğin yıl sonuna kadar tahakuk ede
cek ihtiyaçlardan fazla olduğu görülmüştür. 
Telefon konuşmaları mühim ve ivedili işlerde tak
yit edilmiş olmasına rağmen bütçedeki ödenek bu 
çeşit konuşmalar dolayısiyle tahakkuk eden üc
retleri karşılıyamıyacaktır. 
Bütçenin tasdikmdan sonra Mardin'de teşekkül 
eden karargâh için tutulan binanın kira karşılı
ğıdır. 
Yerlerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olan bir 
kısım memurların yolluklariyle yevmiyeleri kar
şılanacaktır. 
Gümrük İşlerinin artmış olması yüzünden geçici 
görevle vazifeye gönderilmelerine lüzum hâsıl 
olan memurların yolluk ve yevmiyeleri karşıla
nacaktır. 
Telefon direkleri bu yıl Orman Genel Müdürlü
ğünce maliyet f iatı üzerinden verilmiş olduğundan 
bu tertipteki ödenek artmıştır. 
Mardin'de teşekkül eden karargâha ve diğer ma
hallere gönderilmesi icabeden eşyanın taşınma üc
reti karşılanacaktır. 
Bir kısım malzeme tahmin edilen fiyattan daha 
ucuza temin edilmiştir. 
Bu yıl öğrenim devresi 10 aydan 11 aya çıkarılma
sı dolayısiyle bir aylık giderler karşılığıdır. 
Bu yıl kursa gelen öğrencilerin uzak yerlerden 
gelmiş olması dolayısiyle yollukları bütçedeki 
ödenekten fazla tahakkuk etmiştir. 
ölen hayvanların yerlerine yenilerinin temin edile
memiş olmasından bu tertipteki ödenekten bu 
miktarı harcanamamıştır. 

Bakanlığı 
ftu tertiplere konulan ödenek tamamen harcanmış 
olduğu halde bir kısım ihtiyaçlar zuhur etmek
tedir. Bunlarla yıl sonuna kadar çıkacak ihtiyaç
lar karşılanacaktır. 
İllerden şimdiye kadar vukubulan talepler ta
mamen karşılanmış olduğu halde bu tertipte öde
nek artmış bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar ta
hakkuk edecek ihtiyaçlar için de bir miktar öde
nek ayrılmış ve bu miktarın da tasarruf edilebile
ceği anlaşılmıştır. 
Telefon İdareleri tarafından bu güne kadar ge
len faturalar muhteviyatı ödenmiş ise de bundan 
sonra gelmesi lâzım gelen faturalarda ödenerek 
ödeneksiz borç tahakkukuna meydan verilmemek 
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üzere bu tertibe ödenek eklenmesi zaruri görül-
• müştür. 

75$ 5 000 Şenelerdenberi çok sıkışık bir halde bulunan Ta
rım Dairelerinden bir kısmı bulabildikleri daha 
müsait binalara nakledilmiş, bittabi bu binaların 
kiralrı eskilerinden pahalı oldukları için mevcut 
ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyaçlara kafi gel
memiştir. 

1 000 Bu tertiplerdeki ödeneklerin yetişmiyeceği anla-
570 şılmşıtır. 

Yılın sona ermek üzere bulunması ve yapılması 
zaruri olan işlerden bir kısmının taallûk ettiği 
tertiplerde ödenek konmamış olması dolayısiyle 
bu işlerin aksamasının önüne geçilmesi için Ba
kanlık bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut öde
nek bakiyeleri ile bu bölümlere taallûk eden ve 
gelecek yıla tehiri mümkün olmıyanların da 
gözönünde bulundurulması suretiyle yapılan he
saplara göre bu tertiplerdeki ödeneklerden birer 
miktarının artacağı anlaşılmıştır. 

Ticaret Bakanlığı 
11 000 îş hacmi genişlemiş ve Ticaret Ataşeliklerine çe

kilen telgrafların ücret tarifeleri artmıştır. 
Bu yıl dış memleketlerde açılan sergilerden işti
rakimize Hükümetçe karar verilenler tahminden 
az olmuştur. 

337 2 ' 1 0 000 Ncw Delhi Ticaret Ataşeliğinin mühim ithal ve 
ihraç merkezi olan bu barakaya nakli zaruretinde 
kalınmış ve nakil giderlerini karşılmak üzere 
ödenek istenilmesi gerekmiştir. 

Çalışma Bakanlığı 
855 30 000 Gerekli binalar bulunarak tutulamamış olduğun

d a n bu tertipteki ödenekten bir kısmının artacağı 
anlaşılmıştır. 

1$0 2 30 000 Montreal de toplanacak Uluslararası Çalışma 
Konferansına Hükümetimiz adına gönderilmesi 
kararlaştırılan 4 delegenin yollukları giderleri, 
döviz kıymetlerinde yapılan değişiklik dolayısiyle 
yetişmemiş olduğundan bu tertibe ödenek ilâve
sine zaruret hasıl olmuştur. 

Maliye Bakanlığı 
4 ncü madde : 

430 13 12 000 4761 sayılı kanunla Ankara'da kurulması kabul 
edilen Tıp Fakültesi öğrenim ve yönetim kadro
sunda çalışanların klinikler arasında gidip gel
melerini sağlamak üzere bir kamyonet alınacaktır. 

751 
753 
755 
763 
?65 
766 
769 
771 
7B1 
790 
794 

$28 

M4 

1 

1 
1 
6 

1 

2 

2 

1 

3 000 
500 

3 000 
9 000 
13 000 
2 000 
5 750 
2 000 
6 000 

21 000 
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Millî Eğitim Bsteaftfıfı 
533 4 12 000 Bu miktar ödeneğin yıl sonuna kadar mrt*eağı 

r ' anlaşılmıştır. 
İlişik kanun tasarısı yukarıda izah ohm*nu»bepkrk hazırlanmıştır. 

Başbakanlık tezkeresi 

JEUG. S .XII. 1946 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -673 
6-2833 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25 . X!.-19461 tarihli ve 6/2764 sayılı yazımızla sunulmuş olan -«1946 yılı Bütçe kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması ilakknwi*#<ki kanun tasarısının, Bütçe Komisyonunda 
görüşülmesi «ırasında, 1946 yılı bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Çalışft»*BâkflHİ*ğı kısmında
ki 868 nci «Mahsus Kanunları gereğince verilecek ödenekler» bölümündün 13S 000 tiranın indirilerek ay
nı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında «Londra Halkevine Yardım» adıyla yeniden açılacak (479/A) 
bölümüne eiağanüstü 'ödenek konulması hususununsağlanmasını saygı ile rica ederim. 

Başbakan 
Bf Peker 

Başbakanlık tezkeresi 

X C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 11. XII. 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Bay t: 71 - 673, 6/2938 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25 . XI . 1946 tarihli ve 6/2764 sayılı yazımızla sunulmuş olan «1946 yılı Bütçe kanununa bağlı 
(A) işajetli cetvelde değişiklik yapılması hakkında» ki kanun tasarısının ,3 ncü maddesiyle aktarına 
yapılması istenilen 4 396 702 liraya bazı zaruretler dolayısiyle ilişik cetvelde gösterilen 3460 liralık 
aktarmanın da eklenmesine lüzum hâsı1 olduğundan bu cetvelin de kanun tasalısına eklenmesi hususu
nun sağlanmasını saygı ile rica ederim, 

Başbakan 
» . J!?ewoır" 

(ıS. Siy*»: &)) 
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CETVEL 

Bölümlerarası aktarma 
ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

152 Her türlü rasat 
143 3 îller aydınlatma 
150 Tedavi giderleri 
154 Yayın, baskı ve dergi 

Meteoroloji İşleri 
1 900 

500 
1 000 

400 

Toplam 1 900 1 900 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
161 
162 

Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 

Başbakanlık 

Toplam 

560 

560 
r= r= = — __ 

560 

560 
. — — — 

70 3 Demirbaşlar 
67 2 Geçici görev yolluğu 

Daniştay 
85 2 Geçici görev yolluğu 
83 2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

600 
600 

Toplam 

Toplam 

TOPLAM 

600 

400 

400 

.3.46.0. 

600 

400 

400 

3 460 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/673, 6/2939 

Başbakanlık tezkeresi 

11 . XII . 1946 

Büyük Millet Meclisi - Başkanlığına, 

25 . XI . 1946 tarihli ve 6/2764 sayılı yazımızla sunulmuş olan «1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında» ki kanun tasarısının birinci maddesiyle istenilen 
29 088 206 liralık ek ödenekten ilişik cetvelde yazılı 26 341 053 liralık kısmının, Devlet Borçları 
bütçesinin 498 nci bölümünden aktarma suretiyle karşılanması hususunun temin buyurulmnsını saygı 
ile rica ederim. 

Başbakan 
B. Peker 

( S. Sayısı: 39 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Tenzil edilen Zam edilen 

T r r * ' " î ~ j * K Millî Savunma Bakanlığı 
Çeşitli savunma hizmetleri 13 000 000 

Devlet Borçları 
492 2463 ve 2614 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikrazın faiz 

ve itfa karşılıklariyle Komisyon, sigorta ve başka her türlü gi
derleri 16 000 

498 Olağanüstü ödenek karşılıklarından ve 1715 sayılı kanun ve 
ekleriyle diğer kanunların belirttiği kerteler içinde çıkarılan Ha
zine bonolarından doğan borçların faiz ve itfa karşılıkları 26 341 053 

508 2434 sayılı kanun gereğince temin olunan kredi taksiti 258 500 
509 3525, 3738 ve 4171 sayılı kanunlar gereğince temin olunan kredi 

ve istikrazlar 
2 25 milyon isterlinlik kredinin faiz ve itfa karşılıklariyle başka gi

derleri 9 609 240 
3 15 milyon sterlinlik istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle başka 

giderleri 3 050 563 
4 2 milyon sterlinlik istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle başka gi

derleri 406 750 

Bölüm toplamı 13 066 553 

GENEL TOPLAM 26 341 053 26 341 053 

Başbakanlık tezkeresi 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 11. XII. 1946 

Say%: 71/673 - 6/2943 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25 . XI . 1946 tarihli ve 6/2764 sayılı yazımızla sunulmuş olan «1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki» kanun tasarısının birinci maddesine bağlı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına 452 nei «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü» bölümü için 200 000 
lira, 465 nei «Türk Eğitim Derneğine» bölümüne 30 000 lira ek ödenek konulmasına ve 3 ncü mad
desine bağlı cetvele, ilişik cetvelde yazılı tertiplerin eklenmesine zaruret hâsıl olduğundan gereğinin 
sağlanmasını saygı ile rica ederim. 

Başbakan 
B, Peker 

( & Sayım ; $9) 
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E. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Ektene»; 

İçimleri Bakanlığı 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak sattılar ve 
yardımlar 

3 Doğum yardımı 15 Oöft 

Emniyet Şenel M&îarhip 
387 4367 sayılı kanun gereğince verilecek er tayın bedeli JrÖÖÖ 
344 Polis Okulları giderleri1 

1 Polis memur ve adâylâtı,ör§reîrcfleTİ: yiyecek ve giyecek giderleri 
ile harçhkv ve-yollukları 5 000 

2 Yönetim ve imtihan giderim 10 (K)fr 

Bölüm toplamı 15 000 

&Ş& Prevantoryum ve sanatoryum giderleri 10" 09® 

Jandarma Genel Komutanlığı 
363 Muayyenat 

1 Yem 1&0Û0; 

GENEL TOPLAM 30 000 30 000 

Başbakanlık Tezkeresi 

T.C. 17. XII. 1946 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
8ay% : 71 -673 

6/2981 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25.11.1946 tarihli ve 6/2764 sayılı yazımızla sunulmuş olan (1946 yılı Bütçe kammttöa bafh 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yaprMaası hakkında) ki karnın tasarısının 3 ncü maddesi ile aktar
ma, yapılması istenilen tertiplere-ilişik cetvelde yazıh 15 000 liralık akfcarmaaın, 4a eldenmesiain 
temm buy^rulmasım saygı ile rica-ederim.. Başbakan 

R. Paker 

B. M* Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Çalışma Bakanlığı 
868 Mahsus kanunları gereğince verilecek ödenekler 15 00Ö 

Tarım Bakanlığı 
762 4 Veteriner gereç ambarı İS 000 

Toplam 15 000 15 000 

(S^Sayıaı: 39) 
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Bütço Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/57, 2/17, 18 
Karar No. 22 

16 . XII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Başba
kanlığın 25 . XI . 1946 tarihli ve 6/2764 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı ve idareci Üyeler Kurulunun Büyük Mil
let Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı 1946 yılı büt
çelerinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifleri ve yine Başbakanlığın 5 ve 11 ve 
17 . XII . 1946 tarihli ve 6/2833, 2938, 2939, 
2943, ve 2981 sayılı ve yukarıda sözü geçen ta
sarıya bazı ilâveler yapılması hakkındaki tez
kereleri Komisyonumuza havale buyurulmakla 
ilgili Bakanlık ve dairelerin yetkili temsilcileri 
ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kon
trol Genel Müdürü hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü. 

Büyük Millet Meclisi İdareci Üyelerinin tek
lifleriyle Hükümet teklifleri birleştirilerek Ko
misyonda konuşuldu. 

Teklifler 1946 yılı bütçesine bağlı (A) işa
retli cetvelde, kısmen tasarrufu mümkün bazı 
bölümlerden aktarma yapılarak, kısmen de ge
lir fazlasiyle karşılanacak ek ödenek verilerek 
yetersizliği görülen bazı ödeneklerin artırılma
sı ve bazı olağanüstü ödenek bölümleri açılmak 
suretiyle değişiklik yapılmasını istihdaf etmek
tedir. 

Bu değişiklikler şu kısımlarda toplanabilir : 
1. —• Aktarmalar : 
A) Bütçelerin mevcut bölümlerinde teklif 

edilen aktarmalar yekûnu (30 909 551) liradır. 
Bunun (26 341 053) lirası Devlet Borçları büt
çesinin 498 nci bölümünden düşülerek 
(13 000 000) lirası Millî Savunma bütçesinin 
çeşitli savunma hizmetleri olağanüstü tertibine 
ve geri kalan (13 341 053) lirası da Devlet 
Borçları bütçesinin dış borçlar kısmının çeşitli 
bölümlerine aktarılmaktadır. 

Geri kalan (4 568 498) lirası çeşitli bütçele
rin bazı bölümlerinden düşülerek yine çeşitli 
bütçelerin diğer bazı bölümlerine aktarılmakta
dır. 

B.) Bir kısım bütçelerin bazı bölümlerinden 
düşülerek yeni açılan tertiplere olağanüstü öden-
nek olarak aktarılması teklif edilen ödenekler ya-
kûnu (147 000) liradır. 

II . — Ek ödenekler: 
A.) Bütçelerin mevcut bölümlerinden bazı

larına eklenmesi istenen ek ödenekler yekûnu 
(2 977 153) liradır. 

B.) Bütçelerde yeniden açılacak bölümlere 
olağanüstü ek ödenek olarak konması teklif edi
len ödenekler yekûnu da (45 000) liradır. 

Teklifler üzerinde gerek gerekçelerinde veri
len ve gerek Komisyonda ilgili Bakanlıklar tem
silcileri tarafından verilen izahlara göre teklifle
rin ihtiyaçlara müstenit ve uygun bulunduğu ve 
aktarmalar dışında kalan ek ödenekler karşılığı
nın da bütçenin gelir fazlasiyle bazı bölümlerde 
sene sonunda tahakkuk edeceği anlaşılan tasar
ruflarla karşılanacağı anlaşılmıştır. 

Tekliflerin bazı kalemleri üzerinde Hükümet
le mutabık kalınarak bazı değişiklikler yapılmış 
ve tasarı tekliflerin birleştirilmesine göre yeni
den yazılmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 
Ankara 

' C. Gölet 
Balıkesir 

8. Örgeevren 
Bursa 
F. Bük 
Kocaeli 

/. R. Aksal 
Samsun Tokat 

Başkan V. 
Diyarbakır 

C. Ekin 
Kâtip 

Ankara 

Aydın 
R. Alpman 
Bolu 

C. S. Siren 
istanbul 

Dr. A. Adıvar 
Mardin 

R. Erten 
Yozgad 

M. A. Yörüker R. A. Sevebil A. Sungur 

(S . 'Say^ ı :• 39) 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine (29 088 206) lira ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde, ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı yeniden açılan tertiplere (45 000) 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 3. — 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) syılı cet
velde yazılı tertipleri arasında (4 396 702) lira
lık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 4. — 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmının 533 ncü (Ankara Fakülteleri ge
nel giderleri) bölümünün 4 ncü (Tıp Fakültesi) 
maddesinden (12 000) liranın düşülerek Maliye 
Bakanlığı kısmının 430 ncu (3827 sayılı kanun ge
reğince satın alınacak taşıtlar karşılığı) bölü
münde (Millî Eğitim Bakanlığı) adiyle yeniden 
açılacak 13 ncü maddeye olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. 
yürütür. 

Başbakan 
R. Teker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
R. Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştrıma Bakanı 
8. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. İrmak 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakam 

§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
E. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞÎ 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa7'tsı 

MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine (2 977 153) lira ek öde
nek verilmiştir . 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (30 909 551) liralık 
aktarına yapılmıştır. 

MADDE 4. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (4) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerinden (147 000) lira düşülerek 
ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan 
bölümlere olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

•(S. ' .Sayısı: '39) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

Millî Savunma Bakanlığı 
Çeşitli savunma hizmetleri 13 000 000 

Dışişleri Bakanlığı 
382 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 420 000 
383 Ücretler 

3 Elçilik ve konsolosluklar hizmetlileri ücreti 85 000 
385 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 5 900 
387 Elçilik ve konsolosluklar giderleri 

1 Arsa, bina satmalına, yaptırma ve kira karşılıkları ile sigorta, belediye 
vergi ve resimleri ve küçük onarma 52 485 

2 Döşeme ve demirbaş , 118 604 
3 Ziyafet 12 516 
4 Taşıtlar satmalma karşılığı ve onarma, işletme giderleri 80 151 
5 Başka giderler 11 905 
6 Yardım ve geri verme 4 130 

Bölüm toplamı 279 791 

391 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 16 520 

393 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 57 529 
2 Geçici görev yolluğu 36 485 

395 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 
396 Kongre, konfrans ve komisyonlar genel giderleri 
398 Yabancı elçilerle konukların ağırlanma 
400 Himaye giderleri 
405 Geçen yıl borçları 
406 Eski yıllar borçları 

1 1941 - 1944 yılları borçları 
2 1928 - 1940 » » 

Maliye Bakanlığı 
420 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ye yollukları 30 000 
482 Kızılay Kurumuaa . > ; '....„ .200,000 

Bölüm toplamı 

yollukları 

Bölüm toplamı 

94 014 

5 134 
161 571 
500 000 

6 223 
200 000 

238 000 
5 000 

243 000 

( & -Saym..-. 39 ). 
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B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

Devlet Borçları 
492 2463 ve 2614 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa karşılık

lariyle komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri 
508 2434 sayılı kanun gereğince temin olunan kredi taksiti 
509 3525, 3738 ve 4171 sayılı kanunlar gereğince temin olunan kredi ve istikrazlar: 

2 25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa karşılıklariyle başka giderleri 
3 15 milyon sterlinlik istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle başka giderleri 
4 2 milyon sterlinlik istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle başka giderleri 

514 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek emekli ikramiyesi 

GENEL TOPLAM 29 088 206 

16 000 
258 

9 609 
3 050 
406 

500 

240 
563 
750 

13 066 553 

500 000 

[2] SAYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı 
468/A Yedikule Ermeni Hastanesine 15 000 
488 Balıkhane sermayesinin tezyidi için 30 000 

Toplam 45 000 

[3] SAYILI CETVEL 

B. M ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Başbakanlık 
57 Başbakan ödeneği 650 
58 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 65Ö 
62. Merkejz büro giderleri 

.1 Kırtasiye 500 
2 Döşeme ve demirbaş 800 

Bölüm toplamı 1 300 
:^_r—^—-ı: 

6 5 ' Posta, Telgraf v©. telefon 4ieret -ve gielerleri 
2 Telef on ve başka haberleşme ücret- ye giderleri 1 000 

C0. Sayısı ; ,39) 
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B. M ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

66 Taşıt giderleri 
1 Başbakanlık otomobilleri 
2 Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 350 

1 600 
2 600 

4 200 

100 
1 350 

67 Yolluklar 
. 1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 1 450 

72 Türlü belge saklakJaaanın ayırma ve birleştirilmesi genel 
giderleri * 7 000 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
101 Yolluklar 

3 Yabancı memleketler yolluğu 18 000 
104 Yayın, turizm ve propaganda, gideritu i 115 000 
105 Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her türlü ücret 

ve giderleri 33 000 
106 Radyom isfcasyonlariyle stüdyoları yönetim ve işletme .gi

derleri 
1 Ankara radyo - difüzyon, istasyon ve stüdyoları 37 000 

107 Basın Ateşelikleri„gide*ieri 
1 Genekgiderler 63 000 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
121 Merkez bura giderleri 

5 öteberi giderleri 850 
122 îller büro giderleri 

4 Isıtma ' 200 
5 öteberi giderleri 150 

124 Posta, telgraf ve telefon ücret >ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 750 

126 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu . 8pÖ; 

128 4598 sayılı kanun geBeğiace yapdaoak ^t«^vi.T^iifficterj*vfi 
yollukları 2 200 

130 Yayın giderleri 
2 Baskı ve yayım, giderleri û4>âf)l> 

(S.Sayia.^39) 
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B. M . Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
152 Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme alet 

ve cihazları gereçleri satmalma, kurma, denetleme, onarma 
ve işletme giderleri, gezici istasyonların işletme onarma ve 
karoseri yapma giderleri 350 

182 
186 

2 
4 

Adalet Bakanlığı 
Basılı kâğıt ve defterler 
Yolluklar 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

66 000 

16 000 
10 000 

Bölüm toplamı 26 000 

197 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin aylıkları 
tutarı, öğrenci ödeneğinden az olanlara 4489 sayılı kanun 
gereğince verilecek fark ile başka g* derler 8 000 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
207 îller büro giderleri 

4 Isıtma 2 000 
20S Basılı kâğıt ve defterler 3 000 
211 Yolluklar 

1 Sürokli görev yolluğu 3 000 
213 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 

yollukları 5 000 
214 Kadastro, Tapu yazma heyetleri giderleri 

4 Belediye ve köy temsilcileri tarafından seçilecek komisyon 
üyeleriyle vukuf erbabı, amele, geçici jaloncu gündelikleri 1 000 

215 Kurs giderleri 

291 

293 
294 

296 

299 
302 

2 
3 

1 

1 

2 

2 

Yönetim giderleri 
Kursa getirilecek öğrenci ve memur gündelikleri 

Bölüm toplamı 

İçişleri Bakanlığı 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam
lar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
îller büro giderleri 
Döşeme 
Kira karşılığı 
Yolluklar 
Geçici görev yolluğu 

80 000 

5 000 
8 000 

13 000 

20 000 

60 0OO 

47 000 
3 000 

21 000 

(S. Saynö :..S9) 
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ödeneğin çeşidi 

354 

363 

369 

408 

411 

430 

516 

518 

519 
520 

521 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
4367 sayılı knun gereğince verilecek er tayın karşılığı 

Taşıma giderleri 

Maliye Bakanlığı 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam
lar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
3827 sayılı kanun gereğince satmalmacak taşıtlar karşılığı 

3 Emniyet Genel Müdürlüğü 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 
Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar 

2 Öğretmen ders ücretleri 
3 Meslekî ve Teknik öğretim Okulları öğretmenlerinin ders, 

ekzersiz ve şeflik ücretleri 

Bölüm toplamı 

Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zam
lar ve yardımlar 

5 Aynı yardım 
Merkez Büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

523 Basılı kâğıt ve defterler 
534 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

Düşülen 

11000 

1 

1 
2 

Jandarma Genel Komutanlığı 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam
lar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Muayyenat 
Tayinat 
Yem 

Bölüm toplamı 

55 000 
30 000 

85 000 

100 000 

13 500 

630 000 

Eklenen 

10 000 

50 000 

100 000 

60 000 

390 000 

450 000 

80 000 

100 000 

2 000 
2 .000 
2 000 
5 000 

11 000 

2 000 

IÖ ooa 
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Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 

— 24 — 
ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

5 000 
18 000 

Bölüm toplamı 23 000 

520 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 2 000 

534 Yüksek okullar genel giderleri 
1 Yüksek Öğretmen Okulu 20 000 

543 Müzeler ve anıtlar genel giderleri 3 000 
555 Kamp giderleri 101 000 
569 Pravantoryum ve sanatoryum pansiyonuna yardmı 25 000 

Bayındırlık Bakanlığı 
579 Merkez büro giderleri 

2 Döşeme ve demirbaş 2 500 
580 İller büro giderleri 

4 Isıtma 500 
585 Yolluklar 

3 Müfettişler yolluğu 10 000 
588 Ankara Gençlik parkı giderleri 50 000 
604 Demiryollar ve limanlar 

4 3262, 3813 sayılı kanunlara göre yapılacak Diyarbakır - Cizre ve Elâzığ -
Van hudut hatlariyle Bitlis şube hattı yapma karşılık ve giderleri 1 900 000 

605 Yapı ve imar işleri, yapma, kamulaştırma ve esaslı, onarma giderleri 
2 Adalet Bakanlığı 100 000 

10 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 110 000 
12 Tarım Bakanlığı 149 000 

Bölüm toplamı 359 000 

606 Yollar ve köprüler 
2 Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü ma-

kina aletler, gereçler, karşılık ve giderleri 948 032 
4 Keşif, denet yönetim ve kabul işlemleri için memur edilecek

lerin yollukları 10 000 

Bölüm toplamı 958 032 

609 Ankara lâğımlarının yapma giderleri 750 000 
612 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımına ilişkin her türlü gi

derler 1 892 032 

Ekonomi Bakanlığı 
621 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 2 500 
623 Taşıt giderleri 

1. Bakanlık otomobili 3 500 

(S. 'Sayısı : S9'X 
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653 

661 

668 

681 

688 

697 
716 
717 
718 

722 
726 
727 

730 

733 

746 

747 

749 

750 

— 25 — 
ödeneğin çeşidi 

Sanat modelleri satınalmması, dağıtılması giderleri 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Yolluklar 

2 Geçici görev yoluğu 
Okullar, kurumlar, yurtlar 

4 Tekâmül öğretimi 
Sağlık memurları ve Sağlık koruyucularının hayvan yemi 
karşılığı 
1437 sayılı kanun gereğince verilecek avanslar 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Merkez büro giderleri 

3 Aydınlatma 
Taşıma giderleri 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici > » 

Bölüm toplamı 

Harb gereçleri ve teçhizat giderleri 
Taşıma giderleri 
Kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları giderleri 

1 Satınalma karşılığı 
Kurs giderleri 

2 Kurs öğrenci yevmiyeleri 
3 » » yolluğu 

Bölüm toplamı 

3944 sayılı kanun gereğince verilecek hayvan yem karşılığı 

Tarım Bakanlığı 
Merkez Büro giderleri 

3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
3 Aydınlatma 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

Kira karşılığı 

Düşülen 

000 

50 000 

10 000 

2 500 

30 200 

5 000 

9 000 

570 

Eklenen 

20 000 

40 000 

2 500 

4 000 
1 500 

5 000 
2 500 

7 500 

27 000 

1 700 
2 500 

4 200 

2 500 
250 

4 000 

6 750 

5 000 
5 000 

( S. Sayısı: 39 ) 
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751 

753 
755 

763 

765 

766 

769 

771 

781 

1 

1 

1 

6 

• « - • 

1 

-<< 

790 

784 ~:: 

828 

834 

837 

855 
860 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili 
Giyecekler 
Tarımsal savaş işleri 
Savaş genel giderleri 
Veteriner ..Zootekni ıslah ve üretme işleri giderleri 
Aygır depoları 
Okullar ve kurslar genel giderleri 
Tarımsal muhasebe kursu 
Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel 
giderleri 
Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri 
Yiyecek giderleri 
4291 sayıh>-k*mun gereğince hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan yem karşılığı 
Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ye 
başka gerekli giderleri ve aylıklar tutarı öğrenci ödeneğin
den az olanlara verilecek fark 
Krediler 
4291 sayılı kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan avansı i e, 
4481 sayılı kanun gereğince satınalınacak makine, aletler, 
ilâç ve gereç satmalına giderleri 

Ticaret Bakanlığı 
Posta, telgraf, ve telefon ücret ve giderleri 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Sergi ve kongreler giderleri 
Hükümetçe katılmasına karar verilecek dış sergiler 
Ticaret Ataşelikleri giderleri 
Sürekli ve geçici görev yolluklrı , 

Çalışma Bakanlığı 
Kira karşfliğSi 
Kongre ve Uluslararası kurumlara katılma giderleri 
Dış kongrelere gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri 

21 000 

30 000 

Eklenen 

1 000 
570 

3 000 

500 

3 000 

9 000 

13 000:>n 

2 000 

5 750 yi-. 

2 000 

6 000 

11 000 

10 000 

30 000 

TOPLAM 4 396 7 6 2 - 4 396 702 
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383 

387 

391 

393 

396 

398 

405 

406 

420 

452 

462 
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Bütçe Komisypnunun, değiştirişine bağlı cetveller 

[13 SAYIU CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

""* l ^ i ş â r f bakanlığı 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 

Ücretler 
3 Elçilik ve konsolosluklar hizmetlileri ücreti 

Elçilik ve konsolosluklar giderleri 
1 Arsa, bina satmalma, yaptırma ve kira karşılıklariyle sigorta, belediye ver

gi ve resimleri ve küçük onarma 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Ziyafet 
4 Taşıtlar satmalma karşılığı ve onarma, isletme giderleri 
5 Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme-ücret -ve giderleri 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 

Kongre, konferans ve komisyonlar. genel* giderleri 

Yabancı elçilerle konukların. ağırlama. giderleri 

Geçen yıl borçları 

Eski yıllar borçları 
1 1941 - 1944 yılları borçlan 
2 1928 - 194*yıHan borçları 

Bölüm toplamı 

Maliye Bakanlığı 

4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 

Kızılay Kurumuna 

Lira 

650 000 

1Ş0 000 

52 485 
57 096 
1$ 516 

;*. m ısı 
11 905 

164 153 

60 000 

70 000 

100 000 

400 000 

200 000 

238 000 
5 000 

248 000 

30 000 

200 000 

200 000 

(S, dayısı: 39) 
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465 Türk Eğitim Derneğine 
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ödeneğin çeşidi Lira 

468 A 

488 

30 0C 

Devlet Borçları 

514 1683 sayılı kanunun 58 nci madedsi gereğince verilecek emekli ikrami
yesi 500 00C 

[2] SAYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı 

Yedikule Ermeni Hastanesine 

Balıkhane sermayesinin tezyidi için 

GENEL TOPLAM 2 977 15 

TOPLAM 

B. M 

[3] SAYIM CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

10 

İl/A 

12 

Büyük Millet Meclisi 

Büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta, telgraf ücreti 
2 Telefon ve başka haberleşme giderleri 

Başkan Vekilleri otomobil giderleri 

Millî Saraylar giderleri 
2 Aydınlatma, tören, olağanüstü giderleri 

Düşülen Eklenen 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

12 565 
3 610 

16 175 

93 
5 570 

5 663 

711 

15 945 

(S . Sayısı: 39) 
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B. M ödeneğin çeşidi 

21 Koruyucu asker müfrezesi giderleri 
3 Genel giderler 

24 3090 sayılı kanun gereğince yapılacak Meclis binası yapı 
giderleri ve kamulaştırma karşılığı 

Düşülen 

84 562 

38 494 

Eklenen 

Sayıştay Başkanlığı 

45 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta, telgraf ücretleri 

50 Kitap ve dergi giderleri 
1 Satmalına karşılığı 

57 Başbakan ödeneği 

58 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

Başbakanlık 

62 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 

65 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

66 Taşıt giderleri 
1 Başbakanlık otomobilleri 

2 Başka taşıtlar 

67 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

70 Basımevi giderleri 
3 Demirbaşlar 

280 

280 

650 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

650 

600 

500 
800 

1 300 

1 000 

1 600 

2 600 

4 200 

100 
1 350 

1 450 

( S. Sayın : 39) 
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ödeneğin çeşidi 

Türlü belge saklaklarınm ayırma ve birleştirilmesi genel gi
derleri 

Danıştay Başkanlığı 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Telgraf ve başka haberleşme ücret ye? fiderleri 

Yolluklar 
Geçici görev yolluğu 

en 

7 000 

400 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

Yolluklar 
Yabancı memleketler yolluğu 

Yaym, turizm ve propaganda giderleri 

.Ajans ödeneği ve ajans dış muhabereleri her türlü ücret ve gi
derleri 

Radyo istasyonlariyle stüdyoları yönetim ve işletme giderleri 
Ankara radyo difüzyon istasyon ve stüdyoları 

Basın ataşelikleri, giderleri 
Genel giderleri 

18 000 

115 000 

Merkez büro giderleri 
öteberi giderleri 

İller Büro giderleri 
Isıtma 
öteberi giderleri 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

200 
150 

350 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

= 5 S S 

Yolluklar 
Geçici görev yolluğu 

(& Sayısı: 39) 
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ödeneğin çeşidi 

4598 sayılukanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

130 Yayın giderleri 
2 Baskı ve yayın giderleri 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

143 tiler büro giderleri 
3 Aydınlatma 

150 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

152 İler türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme alât 
ve cihazları gereçleri satmalma,,kurma, denetleme, onarma 
ve işletme giderleri, gezici istasyonların işletme, onarma ve 
karoseri yapma giderleri 

154 Yayın, baskı, kitap, dergi ve abone karşılıkları ve giderleri 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

161 Hizmetliler ücreti 

162 Geçici tazn*inat> 

Düşülen Eklenen 

4 300 

2 250 

560 

2 200 

500 

1 000 

400 

560 

Adalet Bakanlığı 

182 Basılı kâğıt ve defterler 

186 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 
4 Yabancı memleketler vplluğu. 

Bölüm toplamı 

197 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin aylıkları 
tutarı, öğrenci ödeneğinden az olanlara 4489 sayılı kanun 
gereğince verilecek fark ile başka giderler 

66 000 

16 000 
10 000 

26 000 

8 000 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

İller büro giderleri 
4 Isıtma 2 000 

( S . Sayım: 39 >• 
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ödeneğin çeşidi 

208 

211 

213 

Basılı kâğıt ve defterler 

Yolluklar 
] Sürekli görev yolluğu 

4598 sayılı kanun gereğince yapılacaktedavi giderleri ve yol
lukları 

214 Kadastro, tapu yazma heyetleri giderleri 
4 Belediye ve köy temsilcileri tarafından seçilecek komisyon 

üyeleriyle vukuf erbabı, amele geçici jaloncu gündelikleri 

215 Kurs giderleri 
2 Yönetim giderleri 
3 Kursa getirilecek Öğrenci ve memur gündelikleri 

Bölüm toplamı 

Düşülen 

3 000 

5 000 

1 000 

Eklenen 

3 000 

5 000 
8 000 

13 000 

Millî Savunma Bakanlığı 

Çeşitli savunma hizmetleri 13 084 562 

291 

293 

294 

296 

299 

302 

1 

1 
3 

2 

2 

İçişleri Bakanlığı 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 

Geçici tazminat 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam
lar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Döşeme 

Kira karşılığı 

Yolluklar 
Geçici görev yolluğu 

80 000 

20 000 

60 000 
15 000 

75 000 

47 000 

3 000 

21 000 

( 8. Sayısı: 39 ) 
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B. M ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

337 4367 sayılı kanun gereğince verilecek er tayın karşılığı 16 000 

344 Polis Okulları giderleri 
1 Polis memur ve adayları, öğrencile 

derleriyle harçlık ve yollukları 
2 Yönetim ve imtihan giderleri 

363 Muayyenat 
1 Tayınat 70 000 
2 Yem 30 000 

Bölüm toplamı 100 000 

Maliye Bakanlığı 

408 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 100 000 

430 887 sayılı kanun gereğince satınalınacak taşıtlar karşılığı 
3 Emniyet Genel Müdürlüğü 13 500 

yiyecek ve giyecek gi-

Bölüm toplamı 

10 000 

5 000 
10 000 

15 000 

345 Prevantoryum ve sanatoryum giderleri 

Jandarma Genel Komutanlığı 

354 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 10 000 

369 Taşıma giderleri 50 000 

411 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı » •' "' 100 000 

Devlet Borçları 

492 2463 ve 2614 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikrazın fa-
• iz ve itfa karşılıklariyle komisyon, sigorta ve başka her türlü 

giderleri 16 000 

( S. Sayısı: 39 ) 



B. ' M * ödeneğin çeşidi i Düşülen Eklenen 

498 Olağanüstü ödenek karşılıklarından ve 1715 sayüı kanun ve 
ekleriyle diğer kanunların belirttiği kerteler içinde çıkarılan 
Hazinfr bonolarından doğaü1 borçların faiz ve itfa ' karşılık
ları 26 341 053 

508 .2434 sayılı kanun gereğince temin olunan kredi taksiti 258 500 

509 -f 3525, 3738 ve 4171 sayılı kanunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 

2 25 milyon sterlinlik ̂ kredmin faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 9 609 240 

3 15 ıhîlyöri sterlinlik istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle bag-
ka giderleri 3 050 563 

4 2 milyon sterlinlik istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 406 750 

Bölüm toplamı 13 066 553 

Mili] Eğitim Bakanlığı 

516 Aylıklar' 
1 Memurla? aylığı ve temsil ödeneği 630 000* 

518 Kanunlar gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar 
2 öğr€mm ders ücretleri 60 000 
3 Meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenlerin ders, ekzer-

siz ve şeflik ücretleri 390 000 

Bolüm toplamı 450 000 

519 Geçte* tazminat 80 000 

520 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zam
lar ve yardımlar 

5 Ayni yardım 100 000 

521 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
5 öteberi giderleri 

/* - -*-
Bölüm toplam] 

Ö23r Basılı kâğıt ve defterler 

2 000 
2 000 
2 000 
5 000 

İl1000 

2 000 

( Si Sayıâi: 39 ) 
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Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

524 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve baska'-lıaberleşnıe ücret ve''giderleri 

527 Yolluklar 
2 Geçici görev yoluğu 
3 — Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

529 4598-saynrkanun gereğinee yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

534 Yüksek okullar genel giderleri 

1 Yüksek öğretmen okulu 

543 Müzeler ve anıtlar genel giderleri 

555 Kamp giderleri 
-669 Prevantoryum ve sanatoryum pansiyonuna yardım 

101 000 

15 000 

5 000 
18 000 

23 000 

2000 

20 000 

3.000 

25 000 

Bayındırlık Bakanlığı 

579 Merkez büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 

680 îller büro giderleri 
4 Isıtma 

585 Yolluklar 
3 Müfettişler yolluğu 

588 Ankara Gençlik parkı giderleri 

604 Demıryollar ve limanlar 
4 3262 ve 3813 sayılı kanunlara göre yapılacak Diyarbakır - Cizre 

ve Elâzığ - Van hudut hatlariyle Bitlis şube hattı yapma kar
şılık ve giderleri 

'605 Yapı ve imar işleri, yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma gi
derleri 

2 Adalet Bakanlığı 
10 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
12 Tarım Bakanlığı 

10 000 

2 500 

500 

50 000 

100 000 
llOtKK) 
149 000 

1 900 000 

Bölüm toplamı S59 000 

( S. Sayısı. 39 ) 
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Ö. M ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

612 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımına ilişkin her türlü gider. 
ler. 1 892 032 

661 Okullar, kurumlar, yurtlar 
4 Tekâmül öğretimi 50 000 

606 Yollar ve köprüler 
2 Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü ma-

kina, aletler, gereçler, karşılık ve giderleri 948 032 
4 Keşif i denet, yönetim ve kabul işlemleri için memur edilecek

lerin yollukları İ0 000 

Bölüm toplamı 958 032 

609 Ankara lâğımlarının yapma giderleri 750 000 

Ekonomi Bakanlığı 

621 Posta, teİgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 2 500 

623 Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomabili 3 500 

628 Sanat modelleri satın alınması, dağıtılması giderleri 6 000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

653 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 20 000 

668 Sağlık memurları ve sağlık koruyucularının hayvan yem 
karşılığı 40 000 

681 1437 sayılı kanun gereğince verilecek avanslar 10 000 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

688 Merkez büro giderleri 
3 Aydınlatma 2 500 

697 Taşıma giderleri 2 500 

716 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 4 000 
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717 

718 

-

122 

726 

727 

730 

733 

746 

747 

•*- ât—* 
M ödeneğin çeşidi 

Kira karşıbğı 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 

2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Harb gereçleri ve teçhizat giderleri 

Taşıma giderleri 

Kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları giderleri 
1 Satınalma karşılığı 

Kurs giderleri 
2 Kurs öğrenci yevmiyeleri 
3 Kurs öğrenci yolluğu 

Bölüm toplamı 

4944 sayılı kanun gereğince verilecek hayvan yem karşılığı 

Tarım Bakanlığı 
Merkez büro giderleri 

3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

tiler büro giderleri 
3 Aydınlatma 

Düşülen 

80 200 

5000 

9 000 

5?0 

Eklenen 

1 500 

5 000 
2 500 

7500 

27 000 

1 700 
2 500 

4 200 

2 500 
250 

4 000 

6750 

749 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

750 Kira karşılığı 

751 Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili 

5000 

5 000 
« M M l H M M ^ İ 

1000 

753 Giyecekler 570 

(9, Sayın; 89) 



6. M ödeneğin çeşidi Mşül en Bklenen 

-İF56 Tarımsal savaş işleri 
1 .Savaş genel giderleri 

i 

$02... Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyolojive 
serum kurumları ve laboratuvarlar kurma ve yönetim işleri 

. ^giderleri 
4 Veteriner gereç ambarı 

763 Veteriner, zootekni ıslah ve üretme işlerirgjdssleri 
1 Aygır depoları 

765 Okullar ve kurslar genel giderleri 
6 Tarımsal muhasebe kursu 

766 Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel 
giderleri 

709 Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri 
1 Yiyecek giderleri 

771 4291 sayılı kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına veri-
lecek>ftaşyvan yem£karşüiğı 

781 Staj için yabancı memleketlere . gönderileceklerin yolluk ve 
başka gerekli giderleri ve ay lıkları*4ttları-öğlenci ödeneğin
den az olanlara verilecek fark 

W$4 4481 sayılı kanun gereğince satınalınacak makina, aletler, 
" ilâç ve gereç satınalma giderleri 

İ9Ö Krediler 
2 4291 sayılı kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına veri

lecek hayvan avansı 

3 000 

500 

3*000 

î&$00 
^T-ıTniTfıTT;.T ,• 

13 000 

#'000 

5 750 

6 000 

2 000 

15 000 

Ticaret Bakanlığı 
r$28 Posta, telgraf ve telefon ücret ve>ğ$de£leri 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

<£34 -Sergi ve kongreler giderleri 
1 Hükümetçe katılmasına karar verilecek dış sergiler 

-837 -Ticaret ataşelikleri giderleri 
2 Sürekli ve geçici görev yollukları 

« « 9 0 0 

11 000 

10 

m^Saj^ı^^) 
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855 

860 
2 

868 

— 39 — 
ödeneğin çeşidi 

Çalışma Bakanlığı 

Kira karşılığı 

Kongre ve Uluslararası kurumlara katılma giderleri 
Dış kongrelere gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri 

Mahsus kanunları gereğince verilecek ödenekler 

Düşülen 

30 000 

15 000 

Eklenen 

30 000 

GENEL TOPLAM 30 909 551 30 909 551 

B. M. 

[4] SATIH CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

868 

7? Milli Eğitim Bakanlığı 
533- Ankara Fakülteleri genel giderleri 

4 Tıp Fakültesi 

Çalışma Bakanlığı 
Mahsus kanunları gereğince verilecek ödenekler 

JMr—> 

Lira 

«.»-, ' . 

12 000 

135 000 

TOPLAM 147 000 

[5] SAYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı 
430 3827 sayılı kanun gereğince satın alınacak taşıtlar karşılığı 

13 Millî Eğitim Bakanlığı 
479 A Londra Halkevine yardım 

12 000 
135 000 

TOPLAM 147 000 

» > • « 
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