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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İstanbul Üniversitesi binalarının yapımı hak
kındaki kanun kabul olundu. 

29 . 1 . 1947 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip Kâtip 
Konya Samsun Bitlis 

T. F. Sılay N. Fırat M. Ertan 

Sorular 

Giresun Milletvekili Ahmed Ulus 'un, son gün
lerde kendini daha fazla gösteren komünist tah
riklerinden clolayj İstanbul Sıkıyönetim Komu
tanlığınca yapılan soruşturmalar hakkındaki 
sözlü sorusu İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklif 
1. — Urfa Milletvekili Mazi Soyer'in Guie-

man Kromlarını keşfeden Yüksek Mühendis 
Abdullah Hüsrev G uleman'a ikramiye verilme
si hakkında kanun teklifi (2/27) (Ekonomi ve 
Bütçe Komisyonlarına). 

Teskereler 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1941 yılı kesinhesabma ait Uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/80) (Sayıştay Komisyonuna). 

o. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1941 yılı kesinhesabma ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/81) (Sayıştay Komis
yonuna). 

Rapor 

4. — Büyük Millet Meclisi 1946 yılı Kasını 
ve Aralık ayları hesabı hakkında Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/56) 
(Gündeme). 

B Î E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Gl. Kâzım Karabekir 

KATİPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Sedad Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Temsil ödeneği hakkındaki kanun ta
sarısının İçişleri Komisyonunda görüşülmesine 
dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — içişleri Komisyonu Başkanlı
ğının tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Komuta ve îdare mevkiinde bulunan

lara verilecek temsil ödeneği hakkındaki kanu
nun, İdarecileri ilgilendirmesi itibariyle Komis
yonumuzda da görüşülmesine karar verilmiş ol
duğundan Bütçe Komisyonu raporunun Kamuta
ya şevkinden evvel komisyonumuza havale bu

yu rulmasmı rica ederim. 
İçişleri Ko. Başkanı 

Tekirdağ 
C. Uybadm 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MAHMUT 
NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) — Efendim, 
İçişleri Komisyonunun şimdi huzurunuzda okun
muş olan tezkeresi Bütçe Komisyonuna ha
vale edilmiş olan temsil ödeneği hakkındaki 
tasarının; kendi görüşlerini bildirebilmek ve 
Kamutaya arzedebilmek üzere Bütçe Ko
misyonunca katî neticeye varılmadan evvel, ya
ni Kamutaya sunulmadan evvel kendilerine de 
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verilmesi yolundadır. Yalnız yazılış tarzı tüzü- I 
züğe uymaz bir vaziyette görüldüğü için bu 
naktai nazarın anlaşılmasını rica etmiştik. 
Fakat yanlışlıkla iki komisyon arasında mese
lenin esasında bir anlaşmazlık olmuş gibi 28 
nci maddenin son fıkrası gereğince, bu anlaş
mazlığı burada halletmek üzere bu teklif hu
zurunuza gelmiş bulunuyor. Halbuki İçişleri 
Komisyonu ve muhterem başkanı ile yaptığım ter 
maşlara göre, maksatları bu tasarı hakkında 
Komisyonlarının düşüncelerini bildirebilmek 
imkânını vermemiş. Bu itibarla bu tezkere
nin komisyonumuza havale edilmesi ve komis
yonca da görüşülüp bir karara bağlanması lâ
zımdır. Henüz bu nokta üzerinde komisyonu
muzca alınmış bir karar olmadığı için ve ortada 
bir uyuşmazlık meselesi de zaten henüz tezahür 
etmemiş olduğu için tezkerenin, bütçe Kotmisyo-

v nımea nazarı itibare alınması suretiyle havalesi 
meseleyi halleder. 

Şimdilik gündemde bunun için bir mesele 
yoktur. Yani komisyon böyle bir teklifi reddet-

-» iniş ve bu. suretle İçişleri Komisyonu ile anlasa-
mıyan; bir noktai nazar tezahür etmiş değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDOĞAN (Kars) — Muhterem arkadaşlar; 
hakikaten Mahmut Nedim Gümiüzalp arkada
şınızın ifade: buyurdukları gibi, iki encümen 
arasında bir görüş ihtilâfının halli için Muhte
rem Kamutayın hakemliğine müracaat edecek 
durumda değiliz. Maksadımız, sadece Hâkim
lere ait tazminat ödeneklerinin verilmesini ta-
zammun eden kanun tasarısı, nasıl evvelâ, Ada
let Komisyonundan geçmiş, sonra Bütçe Ko
misyonuna verilmişse, İdare adamlarına ait 
ödenekleri ihtiva eden kanun tasarısının da bu-

* nunla mütenazır olarak, İhtisas Komisyonu olan 
İçişleri Komisyonunda da bir defa görüşülmesi 
talebinden ibarettir, 

Karar muterem Kamutaya aittir. (Doğru 
sesleri). 

BAŞKAN — Her iki komisyon mütaalârmı 
bildirmişlerdir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIM& İÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar her

hangi bir tasarı, yahut da teklif bir komisyo-- | 
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na havale edilir, veya bir komisyon kendisine 
taallûk ettiğini anlarsa, o komisyon, önce gi
den komisyondan tetkik etmek üzere onu istiyebi-
lir. Binaenaleyh usule muvafıktır. Tüzük muci
bince İçişleri Komisyonuna gitmesi yerindedir. 

BÜTÇE KO. BAŞKANI MAHMUT NEDİM 
GÜNDÜZALP (Edirne) — Efendim; tekrar 
huzurunuza gelmekten maksadım şudur: 

Bu tezkere üzerine Kamutayca karar ve
rilmesini icap ettiren bir vaziyet yoktur. İç
tüzükle göre hu hususu tebarüz ettirmek istiyo
rum. Tüzük'ün 28 nci maddesinin hükmü şöy
ledir : «Bîr Komisyon, kendisine havale edil
miş tasarı veya teklif, veyahut herhangi bir me
sele için raporu bilâhara yine kendi tarafından 
yazılmak üzere iptida diğer bir komisyonun 
mütalâasını almağa lüzum görürse tasarı veya 
teklifin a komisyona havale edilmesini istiye-
bilir> Bu bir; «Bunun gibi bir komisyon başka 
bir komisyona havale edilmiş veya teklif edil
miş herhangi bir mesele için mütalâasını bildir
mek üzere o tasarı veya teklifin kendisine ha
valesini istiyebüir». 

Benim arzetmek istediğim mesele budur. 
Bu teklifi Bütçe Komisyonu ele alarak reyini ve 
mütalâasını henüz bildirmemiştir. Binaenaleyh 
Bütçe Komisyonu bu tezkere üzerine, tüzük'ün 
ikinci fıkrası gereğince, temsil ödeneğine ait ta
sarının, İçişleri Komisyonunca görüşüp düşünce
sini bildirmek üzere oraya havalesini kabul eder
se Meclis Başkanının havalesiyle hu iş; olur ve 
ertesi toplantıda keyfiyeti Yüksek Huzurunuza 
arzetmekle iktifa eder. Ancak anlaşmazlık halin
de iken, Yüksek Kamutaya, mesele halledilmek 
üzere gelir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, Mec
listen bir şey isteniyor amma bu istenenin ne ol
duğunu Meclisin anladığı yok. İçişleri Komisyo
nu ne yapmak istiyor, Bütçe Komisyonunun 
yaptığının neresini beğenmemiş? Bunları bir ke
re anlatasm da ondan sonra karar verelim. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MAH
MUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) — Efen
dim, İçişleri Komisyonu bu temsil ödeneği hak
kında mütalâasını, noktai nazarını Heyeti Umu-
miyeye, Meclise arzedebilmek için bir defa da 
bunun, Bütçe Komisyonunda olan bu tasarının 
kendisine havale edilmesini istiyor. Bu tezkere 
üzerine Bütçe Komisyonu ya oraya göndermeği 

- * -
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kabul eder veya etmez. Etmediği takdirde bu 
ihtilâfı halletmek Kamutaya aittir. Fakat bu 
teklif henüz Bütçe Komisyonunda müzakere 
edilmiş değildir. Ve Bütçe Komisyonu razı olur
sa mesele Meclis Başkanlığı tarafından oraya 
havale edilmekle halledilir. Bu muamele, birin
ci, safhadır, içtüzüğe göre ikmal edilmemiştir. 
Onun için Başkanlıktan tezkereyi Bütçe Komis
yonuna havale etmesini rica ediyorum. Havale 
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edilmezse mesele ondan sonra oyunuzla halledi
lir. 

BAŞKAN — Her iki Komisyonun sözlerini 
dinlediniz, içişleri Komisyonu, Bütçe Komisyo
nunun şu veya bu karariyle ilgili olmıyarak, 
işin kendisini de ilgilendirdiğinden, kendisine 
de havalesini istiyor. Binaenaleyh içişleri Ko
misyonu tezkeresini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etraiyenler... Kabul edilmiştir 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'un, 
komünist tahriklerinden dolayı Sıkıyönetim Ko
mutanlığınca yapılan soruşturma hakkındaki söz
lü sorusuna İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer'in 
cevabı 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Son günlerde kendini daha fazla gösteren 

komünist tahrikleri üzerinde, istanbul'da Sıkı
yönetim Komutanlığı tarafından yapılan tahki
katın bugünkü durumu ve şimdiye kadar alın
mış olan sonuçları hakkında Içşleri Bakanlığın
dan, sözlü olarak, açıklamada bulunulmasını ri
ca ederim. 

Giresun Milletvekili 
Ahmed Ulus 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Gümüşane) — Sayın arkadaşlarım, 1946 
Aralık ayının 16 ncı günü istanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığı ve Mahkemesi tarafından iki siya
si partinin ve bunlara bağlı sendikalarla ga
zetelerin kapanmasına dair alman kararların 
tatbikat alanında verdiği neticeler ve bu husus
ta vesikalara dayanan müşahedeler üzerinde 
Yüksek Meclisi aydınlatmak faydalı görülmüş
tür. 

Ancak, Sıkıyönetimi bu kararı vermeğe sev-
keden ana âmiller üzerinde esaslı kanaat ve 
hükümlere varabilmek için yurdumuzdaki ko
münist faaliyetinin kısa bir tarihçesini de en 
mühim hatlariyle yüksek bilgilerine arzetmek 
artık kaçımlamaz bir ödev olmuştur. 

Tarihçe: Türkiye 'de komünizm faaliyeti 1919 -
1925, 1925 ilâ 1928, 1928 ilâ 1935, 1935 ilâ 1945 
ve 1945 ten bugüne kadar olmak üzere beş saf
hada açıklanabilir. 

V*^«£Sv, 
Birinci safha: 
Daha evvel Berlin'de ve komünizmin yer al

dığı diğer yabancı memleketlerde çalışan ve ye-
tişrilen ve Baku,'de Mustafa Suphi'nin daveti 
ile Birinci kongresini yapan Türk komünistleri 
bu kongrede Türk Komünist Fırkasının progra
mını hazırlamışlardır. Büyük Harbte muhtelif 
sebepler altmda hariçte kalan ve komünizme ka
zanılmış olan vatandaşlar bu kongreden sonra 
Türkiye 'ye girerek faaliyetlerine başlamışlardır. 

1919 Doktor Şefik Hüsnü, Türkiye işçi ve 
Çiftçi Sosyalist Partisini kurarak sistemli bir 
faaliyete geçmiştir. 

Şefik Hüsnü, Türkiye Komünist Partisi mu
rahhası sıfatiyle Üçüncü Enternasyonale iştirak 
etmiş ve dönüşünde bu Enternasyonalden aldı
ğı direktifle iş Derneği adiyle sendika teşkilâ
tının temelini atmıştır. 

Türkiye'den birtakım gençleri yabancı illere 
göndererek onları yetiştirip Türkiye'ye sevket-
mek komonizim faliyetinin ele aldığı ilk işlerden 
biridir. Ayrıca dışardan bir takım ihtilâlci ve 
teşkilâtçi komünistler de Türkiye'ye gelerek bun
lar vasıtasiyle memleketimizdeki muhtelif komü
nist topluluklarla Beynelmilel işçiler ittihadı 
unvanı altmda birleştirilmiştir. 

Moskova'da Şefik Hüsnü ve Türk arkadaş
ları tarafından kurulan (Türkiye Komonist Par
tisi Harici Bürosu) memleketimizdeki faaliyeti 
tanzim ve idare eden bir merci olmuştur. 

ilk zamanda Aydınlık, kurtuluş, Orakçekiç, 
Yoldaş namları altmda bir takım dergiler ve 
broşürler ve beyannameler neşredilerek işçileri
mize komünist fikirleri açılama faaliyeti göze 
çarpmıştır. 

Bu devrede bütün çalışmalar açık cereyan 
etmiştir. 

w -
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Takriri Sükûn Kanunu ile bu devre kapan

mıştır. 
İkinci safha : 
İkinci devirde komünist faaliyeti gizli cere

yan tmiştir. 
Şefik Hüsnü ve Nazım Hikmet başta olmak 

üzere 38 komonist istanbul'da tevkif edilerek 
İstiklâl Mahkemesine verilmiş, bunlardan Şefik 
Hüsnü mahkemece 1.5 yıl hapse mahkûm edildi
ğinden Avrupa'ya kaçmıştır. 

Bu sırada Türkiye komünistleri faaliyet ve 
programlarını Viyana'da yaptıkları bir toplan
tıda hazırlamışlardr. Şefik Hüsnü de Ceza Kanu
nunun değişmesiyle cezalarının hafiflemesi yö
nünden mahkûmiyetten kurtulmuş ve memlekete 
dönerek faaliyetini devam ettirmiştir. 

Faaliyetin hedefi Türkiye'de bir ihtilâl yapa
rak proletarya diktatoryasmı kurmak ve Sovyet 
rejimine iltihakı sağlamaktır. Bu maksatla İzmir, 
Eskişehir, Adana,da dışardan dönen gençler va-
sıtasiyle hamleler yapılmış, fakat muvaffak olu
namamıştır. 

1927 den itibaren Bolşevik adlı bir broşürle 
işçiler greve ve bu yolda ihtilâle taşvik edilmeğe 
başlanmıştır. 

Ancak, polisin sıkı takibi neticesinde 89 kişi
nin ele geçirilmesi ve bunlardan bir kısmının 
mahkûmiyeti ile hedeflerine varamamışlardır. 

Üçüncü safha: 
1928 de İstanbul'da 45 kişilik bir komünist 

şebekesi yakalanmış ve 1935 senesine kadar İz
mir'de Ankara'da, Trabzon'da, Adana ve Sam
sun'da muhtelif zamanlarda muhtelif komünist 
yuvaları tesbit edilmiştir. 

Bu devirde şiir ve edebiyat gerekse ilim sa
hasındaki faaliyet örtülü olmuştur. Nazım Hik
met'in şiirleri şöhret kazanmış, Marksın, En-
gels'in ve diğer marksistlerin eserleri tercüme 
edilerek aydıların mütalâasına sunulmuştur. 

Bu devirde bir toplama ve toparlama faali
yeti görülüyor. 

Yine bu devirde cereyan eden hâdiseler ko-
monistlik merkezinde esaslı görüş ihtilâflarına yol 
açmıştır. Türkiye'miz büyük inkılâbını başarmış 
durumdadır. Millî duygular ve köylünün top
rak sevgisi, işçi sınıfının vatana bağlılığı Tür
kiye'deki komonizim faaliyetini başarısızlığa sev-
ketmiştir. Bu yönden komonist idarecileri tak
tiklerini değiştirerek gençliği elde etmek çarele
rine başvurmuşlardır. Bir taraftan da iç harbi ve 
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ihtilâli gerçekleştirmek için ihtilâli yapacak 
uyanık kadroyu hazırlamak gerektiğini anlamış
lar ve Türkiye'nin sanayileşmesini ve proleter 
bir sınıfın doğmasını fırsat bilerek bu ihtilâl 
kadrosunu gerektiği zaman bu sınıfın başına ge
çirmek kararını almışlardır. İhtilâlde başlıca 
rolü proleter sınıfı oynıyacak fakat asıl darbeyi 
bu maksatla yetiştirilmiş seçme bir azlık yani 
ihtilâl kadrosu indirecektir. 

Bu hedefe varmak için iki yönden ele alın
mıştır : 

Biri gizli siyasi taazzuv yani hücre, ikincisi 
sendikadır. 

Hücreler talim ve terbiye merkezleri; sendi
kalar işçi sınıfının siyasi partiye topluca bağlan
malarını sağlıyacak vasıtalar olarak ele alın
mıştır. 

İhtilâlci kadro için hapishaneler de ele alın
mıştır. 

Bu çalışmalarda cemiyetteki mukavemet un
surlarını zaiflatmak ve mevcut içtimaj nizamı 
tutan bağları gevşetmek ve mümkünse koparmak, 
diğer taraftan aydınlar sınıfına ve bu sınıfın 
beşiği olan mekteplere komonizim ideolojisini aşı
lamak işini esas olarak ele almışlardır. Bu kate
goriye giren çalışmaların gayesi mevcut millî 
iman ve kanaatları yıkmak ve yerine komonist 
iman ve kanatlarmı yerleştirmektir. Bu mak
satla cemiyette mevcut her müessese ve yapılan 
her iş sureti haktan görünerek tenkit edilecek ve 
baltalanacak. Cemiyetin manevî destekleri olan 
varlıklar yıkılacak, siyaset, askerlik, kültür saha
larındaki; büyük şahsiyetlere karşı halkın sev
gi ve saygısı, zabıta, idare ve adalet makanizma-
sma güven duyguları yok edilecek, sebebi ne 
olursa olsun bütün memnuniyetsizlikler körükle
necek ve bütün bunların mevcut nizamı yıkmak 
hedefinde birleştirilmesi sağlanacaktır. 

Şefik Hüsnü'nün Demokrat Millî Birlik cep
hesi altında komonizm yolundaki mesaisi ve 
memleketi mütemadiyen fakrüzaruret ve vatan
daşları sefalet içinde gösterme yolundaki sözle 
ve yazı ile yapılan hamleler bu yönden dikkati 
çeker. 

Bir taraftan da memlekette siyaset, kültür 
ve ekonomi bakımlarından önemli olan mevki
lere nüfuz etmek, bilhassa, halkevlerine, mek
teplere, ordu ve Devlet daireleriyle fabrikalara 
ve gençlik teşekküllerine girmek bu devrenin 
bariz faaliyetlerindendir. 

6 7 — 
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Şefik Hüsnü'nün ele geçen mektubundan : I 
inkılâpçılar (yani komünistler) harbeleri az 

evvel kabul etmiş oldukları yeni taktik muci
bince gizli teşkilâtlarını yok denilecek dereceya 
irca etmişlerdir. Buna mukabil tasavvur edilen 
Halk Partisine ve halkevlerine girmek işi ancak 
küçük bir mikyasta başlanabilmişti. 

Bu devrede dikkatimizi en çok çeken mühim 
bir nokta da komünistlerin köye nüfuz ederek 
köyde şehirden ayrılık, münevver tabakaya 
düşmanlık ve bilhassa Devlete emniyetsizlik his
lerini uyandırarak mücadeleci ve mütearız bir 
sınıf şuuru yaratmağa karar vermeleri ve bu 
yolda faaliyete geçmiş olmlarıdır. 

Dördüncü safha : 
Bu devrede 1938 ve 1939 a kadar deniz Harb 

okulları öğrencileri ile Yavuz Harb Gemisi mü
rettebatı arasına hulul teşebbüsleri meydana 
çıkarılmıştır. Ayrıca 1940 ve 1941 yıllarında 
izmir ve Zonguldak'da bilhassa öğrencilerden 
mürekkep kominist grupları yakalanmakla be
raber 1943 yılında Hamidiye köy Enstitüsünde 
bir tahrikat yuvasının meydana çıkarılması ve 
1944 te merkezi istanbul'da olmak üzere Anka
ra Yedek Subay Okuluna nüfuz etmek isteyen 
teşebbüslerin tesbit edilmesi, aynı yılda Kara
bük'te meydana çıkarılan sabotaj teşebbüsü ve 
Akhisar'da 31 kişilik çoğu öğrenci olan bir gru-
pun yakalanması ve bilhassa istanbul'da ileri 
geçlik komünist teşekkülünün meydana çıkarıl
ması bu devrin bariz vakalarındandır. Ve komi-
nistlerin faaliyet hedeflerini nerelere tevcih et
tiğini göstermektedir. 

Bu devirde sinsi ve sistemli kominist neşri
yat faaliyetine de şahit oluyoruz. Başta Nazım 
Hikmet olmak üzere bir takım şairler ve ro
mancılar sanat kisvesi altında komünist fikir ve 
inanlarını yaymağa başlamışlardır ki, bu neş
riyat genç ve heyecanlı dimağlarda az çok mü
essir olmuştur. Bir tarftan da bitaraf ve ob
jektif görünerek Marks'ı Engels'i ve diğer 
Marksist bilginlerin fikir ve doktrinlerini izah 
eden neşriyat ta bu devirde genişlemiştir. Hat
tâ Marksist bilginlerin isimleri ve eserleri zik-
redîlmeksizin formülleri ve mâruf tâbirleri kul-
lanmaksızm güya memleketimizin sosyal ve eko
nomik problemlerini ilmî bir şekilde tahlil ve 
teşrih eder mahiyette propagandalara da bu de
virde rastlamaktayız. Bir taraftan da halkı 
ayartıcı günlük gazete neşriyatının belirdiği ve | 
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komünistlerin günlük gazetelere hulul etmeğe 
çalıştıkları görülmüştür. 

Beşinci safha: (1945 - 1946) 
Bu devirde demokratik gelişmelerden fayda

lanma faaliyeti canlı bir surette göze çarpmak
tadır. Tan Gazetesinin neşiryatı, Şefik Hüsnü '-
nün Türkiye Sosyalist, Emekçi ve Köylü Parti
sinin kuruluşu, Esat Âdil'in Türkiye Sosyalist 
Partisini örtülü olarak kurması, işçilerimizin 
millî duygularını çürütecek telkinler altında bu 
iki örtü altında çalışan Komünist Partinin di
rektifi ile birçok işçi sendikalarının kurulması, 
komünizm zihniyetini besliyen gazete ve dergile
rin basın alanında aşırı yayınlara başlaması, bu 
devirdeki faaliyetin ana hatları olup Sıkıyöne
tim Mahkemesi karariyle örtülü bu komünist 
partileri ve bunlara bağlı sendikaları, gazete ve 
dergilerin kapatıldığı yüksek bilgileri dahilin
dedir. 

Bu devirdeki faaliyetlere göz atınca şu gö
rüşler kendini göstermektedir: 

1. — Komünistler her zaman ve her yerde, 
ihtilâllerini başarıp iktidarı ele geçirinceye ka
dar yine hemen her yerde görülen taktiklerini 
takip ederek demokrasinin en büyük isteklile
ri görülmüşlerdir. Çünkü ancak demokratik 
hürriyetlerden faydalanarak serbestçe ve açık
ça ihtilâli hazırlıyabileeekler ve hattâ bunu 
yine bu hürriyetlerin suiistimali sayesinde ger
çekleştirebileceklerdi. Fakat bir kere de ihti
lâl muzaffer olduktan sonra, demokrasinin adı 
derhal (mütefessih burjuva demokrasisi) ola-
eak ve tarihteki bütün diktatoryaların en sert, 
en haşin, en amansızı başlıyacaktı. 

Türkiye'deki komünistler, hürriyeti boğ
mak için en tesirli tedbir olarak Türk Milletinin 
en büyük nimeti olan hürriyeti vasıta olarak 
kullanmayı esas- taktik olarak kabullenmişler
dir. Şu suretle demokrasinin geliştirilmesi yo
lunda Halk Partisi tarafından atılan her adım
dan komünist taktiğine uygun şekilde fayda
lanmakta tereddüt etmemişlerdir. 

Mühim bir vesika 
Sıkıyönetim kararma göre, yapılan arama

larda ele geçirilen ve Şefik Hüsnü tarafından 
Nisan 1945 de yazılarak umumi bir komünist 
merkezine gönderilen bir rapor olduğundan şüp
he bulunraıyan bir vesikada, 1944 yılında (Ko
münist ileri gençlik) teşkilâtının polis tarafm-
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dan meydana jçıkarümasını takip eden safhada 
«komünist faaliyetinin zerre kadar sekteye uğ
ramadığı bilâkis bundan dersler çıkarılarak ku
surlu ve çürük tarafları ayıklanmış ve daha 
sarih olarak geniş bir demokratik savaş cephe
si kurmak istikâmetinin tutulmuş» olduğu kay
dedilerek aynen şöyle denilmektedir: 

«Memleketimizde de her türlü sol temayüllü 
gruplar ve namuslu terakki perver yurt sever
leri içine alacak ve hattâ faşizme gönül vermiş 
veya yabancı faşist hükümetlerin ajanları ile 
düşüp kalkmış unsurlardan temizlemek şartiy-
le, Halk Partisine de yer verecek (Faşizme ve 
vurgunculara karşı Demokrat mücadele cephe
si) namı altında bir teşekkül yaratmaya çalış
mak kararlaştırılmıştır. Bu teşebbüse girişilir
ken memlekette yer yer bir takım ileri görüşlü 
muhalefet guruplarının teşekkül ettiğine hiç 

4 değilse fırka «Halk Partisi» arasında ki muha
lif mihrakın vücut bulduğuna, bunun teşebbü
sün tahakkuku için zeminin olgunlaşmakta ol
duğunu gösterdiğine alman karardan işaret 

V edilmiştir. 
Bu cephenin komünist partisince, asıl gaye

ye varmak için sırf bir vasıta olarak nazara 
alındığını, samimi demokrasi gelişmelerini sa
dece istismar etmek istediklerini ve bunu bir 
ilk basamak addettiklerini açıkça göstermesi 
bakımından aynı rapordan alınan aşağıdaki sa
tırlar da dikkate şayandır. 

«Hareketin teşkilâtlı kadrosuna müdellel 
bir izahname ile bu karar tebliğ edilmiş asıl 
ana gayelerimize, yani komünizme her zaman
dan ziyade sadık kalmakla beraber, önümüz
deki zafer ve barış hazırlıkları arefesinde baş
lıca vazifemiz bu demokrasi cephesinin ku
rulmasına ve her çareye baş vurarak legalleş-

* meşine çalışmak olduğu işaret edilmiştir. Bu 
talimata komünist merkez heyeti ilk hamlede 
cephe hareketinin faaliyetine temel teşkil ede
cek 15 kadar şiar ve metalini ihtiva eden bir 
de liste iliştirilmiştir. 

(Bu şiarlardan bir kısmını arzediyorum: 
1. — Faşizm propogandacı ve tahrikâtcıları 

zindana. 
2. — Devlet dairelerinde ve ordu kadrosun

da faşistlerden, vurgunculardan ve kötü kulla
nanlardan sıkı bir temizlik, 

3. — • Mahkûm ve sanık, anti faşist sol mü-
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eahitleri serbest rahat ve faaliyete iade, 

4. — Balkanlarda eski irtica ceryanlarına 
değil, yeni demokrat hükümetlere yardım ve 
onlarla kaynaşma, 

5. -— Sovyetler Birliği ile çabucak anlaşacak 
ve eski dostluk bağlarından daha kuvvetli ve 
samimî münasebet kuracak, antifaşist demokrat 
(!) bir hükümet, 

O — Bütün işçiler ve terakki sever aydınlar 
«Jlalk için bir Türkiye» sağlıyacak olan (İleri 
domokratlar cephesine) ki, bu liste doğmak 
üzere olan hareketin siyasi muhtevası ve teme
lini karakterize ettiği cihetle onu da ayrıca 
bu mektupla birlikte gönderiyorum.» 

Burada bahsedilen müdellel izahname, (Vi
lâyet komitelerine talimat) serlevhası altında 
komünist teşkilâtına gönderilmiştir. Yine Şe
fik Hüsnü'nün evrakları arasında ele geçirilen 
bu vesikadan alman şu cümleler Komünist Par
tisinin memlekette beliren muhalefet ceryanını 
ne güzel gördüğünü, nasıl ve niçin kendi teş
kilâtına l>u ceryanı körüklemek ve destek
lemek vazifesi verdiğini sarahatle belirtmek
tedir. 

«Anayasa'nın hiçbir yerinde ikinci bir si
yasi parti yasağından bahsedilmediği, bilâkis 
demokrasi mekanizmasının işleyebilmesi, hiç ol
mazsa iki partinin mevcudiyetini zaruri kıl
dığı halde ikinci bir parti kurmak teşebbüsle
rinin taassupla ve sistemli bir tarzda önüne ge
çilmektedir. Bundan da daha ileri gidilmiş, her
hangi bir parti gibi siyasi bir teşekkül olan 
Komünist Partisini kurmak veya ona girmek 
ağır bir suç gibi ceyaza tâbi tutulmuştur.» 

Anayasa'y1 hükümsüz kılan bu duruma son 
verilmedikçe bizim demokrat hür milletler 
camiasında yer almamız imkânı olmadığı gibi 
memleketimizdeki çarpık düzenin, çalıp çırpma
nın önüne geçilemiyeceği de besbelli bir haki
kattir. Bugün bu şartların altında yaşamaktan 
sabrı tükenen ve canı buğazma gelen yalnız 
emekçi kütleleri ve yoksul köylüler değildir. 
Başta münevver zümrenin tereddi etmemiş ço
ğunluğu olmak üzere, pek çeşitli çevrelere men
sup birçok yurtseverler, hatta burjuvazinin ba
zı ileri görüşlü tabakaları bile, bu baskı idare
sinden ciğeri iki akça etmez bir yarenler gu
rubu tarafından ağızlarına kilit vurulmuş ya
şamaktan son derece bizar bir hâle gelmişlerdir. 

Bir zamandanberi bunlarda da bilfiil savaş-
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ma iradesi uyanmakta ve memleketin muhtelif I 
bölgelerinde - Tabii daha ziyade büyük şehir
lerde - Çalıp çırpmıya, vurgunculuğa, siyasi in
hisara, vatan severliğin faşizm ve ırkçılığa alet 
edilmesine karşı, doğru ve temizlik, serbest 
münakaşa, serbest bir dereceli seçim vesaire le
hinde demokrat savaş gurupları vücut bulmak
tadır. 

Bu vakıaya, geçen Haziranda yapılan Par
ti tebliğinde ilk defa işaret edilmiş, bizim de ge
nel inkılâp (yani kominist) gayelerimizin pro
pagandasına saplanıp kalmamız caiz olmıyaca-
ğı, çalışmalarımızı bu istikamete çevirerek bu 
ileri halkçı grupları ve dağınık kuvvetlerle ele-
le, faşizme karşı bir ileri demokratlar birliği 
hareketi geliştirmeğe uğraşmamız gerektiği üze
rinde durulmuştur. 

«Bu faaliyete elverişli şartlar, Krım Konfe
ransından bilhassa Hitler Almanyası kuvvetleri 
inlerine doğru çekilmeğe, barış ışıkları ufukta 
parıldamaya başladığından beri daha da olgun
laşmıştır. Gayretlerimizden önümüzdeki aylar 
içinde elle tutulur sonuçlar sağlıyabileceğimizi 
müj del iyen emareleri gözlerimiz gittikçe daha . 
aydın olarak seçebiliyoruz. Yeterki onlara ulaş
mak için, bütün savaş gücümüzle, teşkilâtlı bir 
tarzda ileriye atılmayı becerelim.» 

«İşletme ve daire hücreleri ve umumiyetle fa
al bir rol oynıyan mücahitlerimiz, gizli çalşma 
usullerine baş vurmamızın tek sebebi, altında 
yaşadığımız baskı ve yıldırma rejiminin yasakla
rı olduğunu ve bunu istemiyerek yaptığımızı hiç 
bir zaman gözden uzak bulundurmamalıdırlar. 
Partimizin ileri sürdüğü tekmil görüşlerini, is
teklerin ve tekliflerin kaynağı ön safta emek
çi halk kütleleri olmak üzere - milletimizin ser
best serpilme ve refah içinde yaşamak ihtiyaçla
rını tatmin etmek, memleketimizin yüksek men
faatlerini korumak ve onu en ileri medeni mem
leketler arasında lâyik olduğu mevkie çıkarmak 
arzusu ve azmidir. Faaliyetimizi saklamak şöy
le dursun göksümüzü gere gere herkesin Önünde 
inkişaf ettirebilmek fırsatlarını ele geçirmek için 
daimî surette çırpmırız. Mahallî teşkilâtlarımız
da çalışanlar daima bunu hatırlamlı gizlilikten ı 
çıkma çarelerini araştırmaktan hiçbir zaman vaz 
geçmemelidirler.» 

İstanbul'da bulunan Komünist merkezinin 
memleketimiz içine yaydığı bu tamimlerde kul
lanılmış olan bazı fikir ve kelimelerin aldatıcı J 
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tesirini anlamak için çok mühim bir nokta 
üzerinde dikkatlerinizi uyanık bulundurmak 
lâzımdır. 

Hiç şüphesiz bu tamimin muhatapları ara
sında milletini, yurdunu gönülden seven şuu
ra sinmiş bir milliyetçilik anlayışına bağlı ka
lan saf ve temiz büyük kitleler vardır. 

Tamim zehirli maksadını telkin ederken bu 
asil ruhlu insanları aldatabilmek için, ileri 
demokrasi, ileri gençlik, demokrat cephe, 
milletimizin refahı gibi kolayca hazmedilecek ve 
ana maksatlarını gizleyiei bir örtü altında 
saf halkımızı aldatıp kendilerine çekecek bir 
ifade taktiğini maharetle kullanmaktadır. 

Çok önemli bir vesika : (1945 e ait) . 
«Partinin iç taktiği, Türkiye'nin bir Sovyet 

Cumhuriyeti olmasına yarıyacak en keskin 
şartları bütün açıklığı ve çıplaklığı ile mev-
zuubahis etmekten çekinmez. Çünkü bu istedi
ğimiz birşeydir ve bunu kendi aramızda böyle
ce konuşup bilmeliyiz. Fakat etrafımızdaki he
nüz iyice olmamış unsurları ve cahil halk yı
ğınlarını ürkütmemek için, onlara daha başka 
türlü ve sureti haktan görünerek konuşmamız 
ve politika yapmamız zarureti doğer ki, bu Parti
nin dış taktiği meselelerinden ibarettir.» 

Demokrasi hareketi başlamadan önce Komü
nist Partisince kararlaştırılan ve teşkilâtına 
tamim edilen bu hareket tarzına uygun olarak, 
başlider Şefik Hüsnü bizzat ve bilfiil harekete 
geçmiş ve memlekette bir muhalefet havası 
yaratmak ve umumi efkârı bulandırıp Hükümet 
aleyhine teşvik ve teşci etmek için Ankara'da 
çıkan (Yurd ve Dünya) ve (Adımlar) gibi ko
münist dergilerden ve bilhassa İstanbul'daki 
(Tan) Gazetesinden faydalanmıştır. Bu neşri
yatı Komünist Partinin fiilen idare ettiği, yu
karıda bahsi geçen rapordan alman şu satırlar 
açıkça ispat etmektedir. 

«Ankara da çıkan Marksist iki mecmuaya 
muntazaman rehberlik ettik . Muvafık gördü
ğünüz yazıların geçmesine dikkat ettik. Bir 
taraftan da (Tan) Gazetesinde umumi siyaset ve 
cihandaki harp safhaları hakkında günü gü
nüne görüşlerimizi aksettiren yazılar çıkma
sını temine uğraştık, bazan bunları bizzat ka
leme alarak neşrettirdik.» 

Bu çalışmalar devam ederken, müstakbel 
muhalefetin temsilcisi olacağına ümidi ve tah-
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.inin ettikleri şahsiyetlerin teşci edilmesini ve 
bunlarla şimdiden bir münasebet ve rabıta te
sisini kendi düşüncelerine. pek uygun bulan 
Komünist Liderleri derhal Tevfik Rüştü Aras'ı 
vasıta yaparak bu şahsiyetleri kendi gayeleri 
uğruna kullanmak yoluna baş vurmuşlardır. 
Zekeriya Serte]'in evinde yapılan aramada, 
elde edilen bazı vesikalar sırasiyle arzolunur. 

Tevfik Rüştü Araş'm Zekeriya Sertel'e 
yazdığı mektuptan : 

(Tarihsiz 1945). 
«Mecmuaya yazı göndermesi için Adnan 

Menderes ile konuştum. Gazetemizde zaruret 
olmadıkça yazı yazmak âdetini edinmediğini bil
diğimi hatırlatarak sırf mecmuamız için ikinci 
nüshaya birşey hazırlayacağını vadetti. Celâl 
Bayar daha buraya gelmedi. Belki siz orada 
daha önce görüşeceksiniz. 

«Yazı kadrosuna isterseniz Rüştü Şardağ'ı 
da koyabilirsiniz.» 

Bu mektupta sözü edilen mecmuanın «Görüş
ler» Mecmuası olduğu anlaşılmaktadır. 

Tevfik Rüştü'nün Sabiha Sertel'e yazdığı 
mektuptan ( 3 0 . X . 1945 tarihli). 

« . . . Celâl Bayar, orada sizinle konuştuğu
nu söyledi ve aynı vadini teyit etti. Fuad 
Bey de sizinle görüştüğünü anlattı. Adnan Men
deres ikinci nüsha için bir yazı hazırlıyacaktır.» 

Aynı mahiyette teşebbüslere, siyasi hayata 
atıldıktan sonra Maraşal Çakmak'da hedef ol
muştur. Yine Zekeriya Sertel'in evinde bulu
nan aşağıdaki vesikalar dikkate şayandır. 

— Arap harfleriyle mektup müsveddesi. (Ca
mi Baykurt ' la Zekeriya Sertel) tarafından. (2 
Eylül 1946) tarihli. 

«Muhterem Maraşal; 
Bugün Cami Beyefendi ile birlikte vaziyeti 

tetkik ederken vardığımız neticeyi zatı devlet
lerinize arzetmeği faydalı bulduk; Mecliste in
tihap mazbataları hakkında cereyan eden mü
zakere ve varılan netice bizde şu kanaati kuv
vetlendirmiştir ki, Halk Partisi şimdiye kadar 
muhaliflere karşı oynadığı oyunlarda muvaffak 
olmuş ve nihayet Meclisin, Hükümetin ve Cum-
hurreisinin meşruiyeti bakımından bir emriva
ki vücuda getirmişlerdir. Bu işte bizi en ziyade 
üzen nokta, Halk ve Demokrat Partinin zatı 

^devletlerinin de halk nezdindeki büyük teveccüh 
ve itimadını sarsmak için adeta elbirliği ile 
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hiçbir gayreti esirgememekte olmalarıdır. 

«Halbuki halk seçim münasebetiyle bütün 
tazyiklere rağmen ıstırabını ve iradesini ilk 
defa olarak ifade etmek fırsatını bulmuş ve in
tihabatta yapılan suiistimallere karşı da isya
nını tâ Çankaya eteklerine kadar sirayet eden 
nümayişlerle izhar etmiştir. Halkın bu umumi 
tezahürü, Meclisin, Hükümetin ve Cumhurrei-
sinin meşruiyetim tanımamakta olduğunun be
liğ ifadesidir. Halkın bu temiz, bu mukaddes 
heyecanını Demokrat Parti temsil kabiliyetini 
gösterememiş, Halk Partisinin oyunlarına boyun 
eğerek millete hiyanet etmiştir. Millet bu heye
canına tercüman olmak hususundaki son 
ümidini zatı devletlerinize bağlamış bulunmak
tadır. Mecliste kalıp mücadeleye Millet Kür
süsünden devam etmenin de imkânı kalmadığı 
son celselerdeki tecrübelerle sabit olmuştur ka
naatindeyiz. Milletin bu nezih ve mukaddes he
yecanını kanalize ederek onun haklarının çiğ-
nenmemesini temin için bizce radikal bir hare
kete ihtiyaç vardır. 

«Bu ihtiyaç şu iki noktaya dayanmaktadır: 
1.. — Halkı ümitsizliğe ve yeise düşürme

mek, Türk tarihinde ilk defa görülen bu millî 
tezahürü akamete uğratmamak lüzumu, halk 
kendisine düşen millî vazifesini yapmış, irade
sini izhar etmiş, sözünü söylemiştir. Şimdi 
haklarını müdafaa edecek, kendisine yol göste-
rece bir lider olarak gözlerini zati devletlerine çe
virmiş bulunmaktadır. Mecliste kalmak, Meclisin 
ve Hükümetin meşruiyetini tanımak demek olaca
ğı için halk yeise düşebilir ve kendi başına dâ
vasını halle teşebbüs edebilir. Bu da memle
kette anarşiyi doğurabilir. 

2. — Memleketin bugünkü buhranlı vaziye
tinde haricî emniyet meselesi ön safta gelen 
millî bir dâvadır. Halka dayanmıyan, halkın 
iradesiyle iktidar mevkiine gelerek onu temsil 
salâhiyetini haiz olmıyan gayrimeşru bir Hü
kümet ise memleketin haricî emniyetini temine 
muktedir olamaz. Nitekim Cumhurreisinin ye
ni seçimi münasebetiyle ecnebi Devletlerden hiç 
biri, hattâ dost tanıdıklarımız dahi, kendisini 
tebrik etmek teamülüne riayet etmemişler ve 
bu suretle de bu seçimin meşruiyetini tanıma
dıklarını göstermişlerdir. Böyle bir idarenin 
Türkiyenin haricî emniyeti bakımından hattâ 
zararlı olduğuna şüphe yoktur. 

Binaenaleyh, \zati devletlerinin Meclis kür-
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süsünden kısa, veciz ve fakat katî bir nutukla 
Meclisin, Hükümetin ve Cumhurreisinin gayri-
meşru olarak kurulduğunu, böyle bir Mecliste 
bulunmakla onun mesuliyetlerine iştirak edemi-
yeeeğinizi bildirerek çekilmenizi, gemisi bat
mak üzere bulunan bir amiral gibi bayrağınızı 
alarak dışarda" halkla bearber onun hakkını ve 
dâvasını müdafaa etmenizi en tabiî ve zaruri 
bir hareket olarak görüyoruz. Bütün milletin 
böyle bir hareket karşısında arkanızdan gele
ceğine emin bulunuyoruz. 

Şahsınıza karşı olan sonsuz bağdan ve mem
leketin selâmet ve kurtuluş ihtiyacından cesaret 
alarak vâki olan bu mâruzâtımızdan dolayı bizi 
mazur göreceğinizi umarız. 

Dr. Tevfik Rüştü Araş imzalı mektup : 
9 . IX . 1946 

« Aziz dostlarım Cami ve Sertel Beyefendi
lere. 

Mektubunuzu Mareşale kendim götürdüm. 
(Bu mektup bundan evvel okuduğum mektup
tur) görüşlerinizi ayrıca ben de izah ve teyit 
ettim. Müşarünileyh, bu suretle hareketiniz
den çok memnun oldu ve yazacağım cevapta 
sönmez muhabbetleirni tekit etmekliğimi rica 
etti. 

(Soldan bir ses) —• Kanının son damlasına ka
dar. 

Sizin de mâkul göreceğinizi kuvvetle ümit et
tiğim netice ve kararı özdemir oğlumuz tafsilâ-
tiylo size arzedecektir. Bu münasebetle de derin 
hürmetlerimi sunarım ». 

Bu mektup Büyük Millet Meclisinin meşru 
olmadığını millete göstermek için Demokrat 
Parti Meclis Grupnunun Meclisi terketmek ha
reketine teşvikte muvaffak olamıyan solcuların 
Demokrat Partiden ümitlerini keserek Meclisin 
kanuni ve .meşru durumunu baltalamak için 
Mareşal Çakmak 'ı alet olarak kullanma yolun
da ayartıcı teşebbüslere nasıl devam ettiklerini 
pek açık surette göstermektedir. Bu suretle 
Mareşal Çakmak'm hizmet yıllarında kazandığı 
hürmet sermayesini Devleti.yıkmak için bir tah
rik sermayesi olarak kullanmak teşebbüsü âza
mi kuvvetini bulmuş demektir. Demokrat Par
tiyi idare edenlerin komünistlerin bu aldatıcı 
taktiklerine alet olmamak için gösterdikleri uya
nıklığı memnunlukla karşılıyoruz. (Alkışlar). 

Sayın arkadaşlarım; 
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Bu teşebbüsün karanlık membamı ibret göz

lerinizin önüne sermek için bu mektupların ya
zıldığı tarihten bir ay kadar önce bizzat Şefik 
Hüsnü tarafından kaleme alınmış ve evrakı me-
yanında ele geçmiş olan bir vesikanın şu kısım
larını okumak kâfidir. Bu vesika 29 Temmuz 
1946 tarihli olup (seçimlerden sonra) sınıf mü
cadelesinin gösterdiği manzara) başlığını taşı
maktadır. 

CELAL BAYAR (İstanbul) — Birçok serse
rilerin mektuplarını getirmiş okuyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANİ ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Devamla) —• Görüldü ki, Demokratlarla 
Halkçıları ayıran birçok teferruatın üstünde 
Türkiyenin selâmeti İngiltereye mi, yoksa Sov
yetler Birliğine mi? dayanmakta olduğu mese
lesi vardır, ve Demokrat muhalefete mensup 
olanlar ve en başta Mareşal Halkçıların memle
keti toptan İngiltere'ye satmalarına ve tâbi 
bir Devlet haline düşürmelerine karşılık sürat
le Sovyetlerle anlaşmak sayesinde ancak memle
keti kurtarmak ve millî istiklâli sağlamlaştır
mak mümkün olacağına ve bunun için de insi
yaki bir tarzda bu kanaati besliyen inkilâpçı, 
çalışkan halk yığmlariyle el birliği yapmak lâ-
zımgeldiğino inandıklarını açığa vurmaktan çe
kinmediler. öyle anlaşılıyor ki, Demokrat mu
halefet iktidara geldiği takdirde Halk Partisi
nin yaptığı gibi emekçi kitlelerin inkilâpçı mü
messilleri olan bizlere, yabancı, düşman muame
lesi yapmıyacak, bilâkis haricî siyasetlerinde ta
rafımızdan desteklenmeğe kıymet vereceklerdir). 

Biraz aşağıda şu satırları okuyoruz: 
(... Katî halk mücadelesine şahit olacağımızı 

ümit ettiren emareler ve havadisler ortalıkta 
dolaşmaktadır. Kısmen bu rivayetlere dayanarak, 
kısmen memlekette mevcut içtimai kuvvetler mu
vazenesini ve dış alemde barışın kurulması 
projesi gözönüncle bulundurularak şu ihtimaller
den birinin memlekette gelişeceği tahmin oluna
bilir: 

Bu yazıda ileri sürülen ihtimallerden birin
cisi şöyle ifade edilmiştir: Demokrat muhalefet 
ve Mareşal, Mecliste seçimlerin meşruiyetini ta
nımadıklarını ve millî iradenin kendini göstere
mediğini ilân ve toptan istifa ederek mücade
leyi halk arasına intikal ettirirler). 

Şefik Hüsnü 'nün aynı yazısında bu ihti
maller üzerine şu mütalâasını okuyoruz: 

Bu ihtimallerden en mühim olanı birincisidir. 
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Bu şekilde mücadele halk arasına ve köylere in- ı 
tikal ettirildiği takdirde bizim bütün gücümüzle 
ona katılmamız, Mareşali ve Demokrat Partiyi 
desteklememiz, bütün teşkilâtımızı ve faaliyetimi
zi bu mücadelenin icaplarına göre ayarlamamız 
icabeder. Dikkat edeceğimiz nokta, Demokrat 
Partinin idarecileri olmağa namzet olanlarını 
mümkün olduğu kadar Sosyalist demokrasiye 
doğru çekmeğe gayret etmek ve bu içtimai bün
ye değişikliklerinin gerçekleştirilmesine bizzat iş
tirak edebilen unsuru saklamağa uğraşmaktır. 
Bu vadide bir çok başarılar elde edebileceğimizden 
katiyen şüphe edileniz. Bunun için teşebbüsü 
biran bile elden bırakmamamız, diğer Partilerin 
idarecileriyle teması kaybetmemeğe dikkat et
memiz kifayet eder. 

Meşru Devlet aleyhine kızıl faaliyetin mev
hum halk tabakalarını kanlı bir ihtilâle yönelt
mek için tuttuğu yolu aydınlatan bu satırlarda 
ne kadar iyi maksatlar beslerse beslesin meşru 
muhalefet uzuvlarını bu batağın içine sokmak 
için sarfedilen gayret ibretle görülüyor. 

Komünist Partisi, Demokratik hürriyetlerden 
faydalanarak, ihtilâle müsait bir zemin hazırla
mak için cemiyetteki bütün mukavemet unsur
larını zayıf ve takatsiz düşürmek, içtimai nizamı 
tutan bağları koparmak taktiğini de harfiyyen 
tatbik etmekte gecikmemiştir. Tan ve diğer ko
münist fikirli gazeteler, sistemli bir şekilde ve her 
yönden cemiyetin bütün müesseselerine, mane
vi desteklerine açıkça hücum etmişler, memnuni
yetsizlikleri körüklemek, sosyal ve ekonomik 
nizamı bozup ve çığırından çıkmış göstermek için 
hiçbir fırsatı kaçırmamışlardır. 

Komünist Şefik Hüsnü'nün kurduğu «Tür
kiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi» ayni 
şahsın 1919 da kurduğu ve o zamandanberi faa
liyetini asla durduramamış olan Türkiye Ko
münist Partisinin, hattâ o zamnki, isminde bile 
esaslı bir değişiklik yapmaksızın resmiyet ve 
aleniyet sahasına çıkmasından başka birşey ol
madığı görülüyor. Gerçekten T. S. E. K. P. 
merkez ve şubelerinde ve şimdi kurdukları sen
dikalarda vazife alan kırk dokuz kişiden 34 ü 
maruf ve sabıkalı kokomünist lider ve ajanları
dır. Sadece bu vakıa bu Partinin 1919 dan 
beri muhtelif şekil, isim ve hüviyetler alarak 
temadi etmekte olduğunu göstermektedir. 

Şefik Hüsnü'nün evrakı arasında bulunan 
O i r Demokrat millî birlik cephesi kurmak lâ-
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zım) serlevhalı, 31 Temmuz 1945 tarihli vesika
dan: 

«Demokrat burjuva grupları ve aydınlarla 
yanyana şehir ve köylerin muhtelif çalışan 
halk sınıflarını temsil etmek üzere teşekkül ede
cek, antif aşist; inkilâpçı, işçi ve köylü partileri ve 
meslek birliklerine bu hareket içinde çok önemli 
bir faaliyet payı düşecektir. Onların atılgan
lığı ve baskısı sayesinde Demokrat cephe ha
reketi memleketimizi muhtelif sahalarda aynı 
hudutsuz tarakki yolunda süratle geliştirecek • 
tir. Onların rehberliği altında «hür vatandaş
lardan mürekkep halk için bir Türkiye» şiarı 
etrafında milletimizin ezici çoğunluğunu bir 
araya toplıyarak onu az zamanda gerilikteu 
kurtarmak, teknik ve kültürde en ileri mil
letlerle bir hizaya getirmek müyesser olacaktır. 

İleri Demokratlar cephesinde T. K. P. (Tür
kiye Komünist Part is i ) : 

îleri Demokratlar cephesinde Türkiye Ko
münist Partisinin oynıyacağı rol en mühimlerin
den biri olacaktır. Zira Partimiz, milletin en 
şuurlu, en derlito'plu, en inkilâpçı sınıfı olan 
şehir ve köy emekçilerinin öz savaşı teşkilâtı 
olmakla kalmıyor; aynı zamanda o, her türlü 
tethişlere göğüs gererek aralıksız faaliyet ve 
mücadelelerine devam edebilmiş, memleketin 
içtimai ve siyasi hayatının akışı içinde onunla 
kaynaşmış ve perçinlenmiş bulunuyor. Halk kit
lelerini tam bir dağınıklık, söz ve yazı hürri
yetsizliği yüzsüzce soyguna ve resmî haksızlık 
ve adaletsizliklere karşı koruma imkânsızlığı 
içinde tutan Burjuva Cumhuriyetinin bunaltı
cı ve uyuşturucu istibdadı onu en çetin savaş
lara atılmaktan alıkoymamıştır. T. K. P. mem
leketin mukadderatiyle ilgi bellibaşlı hâdiseler, 
kararlar, andlaşmalar vesaire hakkında günügü-
nüne vaziyet almış ve her zaman çarpık hare
ketlere dair tenkitlerini ve genel görüşlerini 
halk yığınlarına ulaştırmanın yolunu bulmuş
tur. 

«Partimizin geçmişteki bu sebatlı gayretleri, 
siyasi savaşlar meyanmda birçok tecrübeler bi
riktirmesine yaramış, Faşizme karşı Demok
rasinin zaferini sağlamak için iki Cihan Harbi 
arasında, bütün Avrupa ölçüsünde durmadan 
sürmüş olan şiddetli çarpışmalara karışmak fır
satını kendisince vermiş olduğundan bugü o her 
hususta üzerine düşen ağır vazifeleri muvaffa
kiyetle görmeğe hazır, memleketin en olgun an-



B : 37 29 . 1 . 
tifaşist Demokrat Teşkilâtı sayılmak gerek- I 
tir» 

«Buna rağmen T. K. P. müsavi haklı, kanuni 
bir siyasi teşekkül sıfatiyle Demokrasi serbest
liklerinden faydalanarak halk yığınları arasın
da açık çalışmak imkânını ele geçirinciye ve 
bunun neticesi nüfuz ve itibarı herkesin gözü 
önünde belli oluncıya kadar millî birlik cephesi 
de toplanarak diğer Demokrat ' Partiler ve ce
miyetlerle elele memleketimizde Demokrasinin 
kök salması, faşizm ve ırkçılık artıklarının ta-
mamiyle ezilmesi ve temizlenmesi uğrunda kar
deşçe, sistemli bir faaliyete girişmekte ve ikti
sadiyatımızın, bizzat ilgili işçilerin sıkı kontrolü 
altında ileri bir Devletçilik temeli üzerinde, mu
vazeneli bir tarzda gelişmesine yardım etmekten 
başka bir iddia da değildir. 

«Millî Birlik Cephesi tarafından tahakkuk 
ettirilecek bu ileri halkçılık merhalesinden geç
meksizin, İkinci Cihan Harbinin doğurduğu 
hüküm milletler dünyasında daha derin içti
mai devrimlere erişilemiyeceğîni hâdisatm akışı 
meydana çıkarmıştır. Bundan dolayı, ileri De
mokratlar Cephesi hareketine biranevvel, bütün 
memleketi ve bütün iktisadi, Cemiyet ve kültür 
sahalarını içine alan muazzam bir halk yığın
ları kaynaşması önemini kazandırmak gayesiy- | 
le elimizden gelen her şeyi yapmayı çalışma pi-
lânımızm ön safına koymak lüzumunu duyduk. 

«Arkadaşlarımız, vücut bulduğu yer]erde bu ce
reyan ve teşekküllere katılmakla, icabında 
onları yaratmak teşebbüsünü ele almakla ve 
âzami derecede atılgan birer siyasi varlık olma
larına elverişli her faaliyet ve mücadele fır
satını yakalamalarına önayak olmakla ödevli
dirler.» 

Keza Şefik TTüsnü'nün el yazısiyle yazılmış ı 
diğer bir vesikadan: 

«Türkiye Komünist Partisi Türkiye'nin hu
susi şartları içinde enperiyalizm millî burjivazi 
ve derebeyleri aleyhine Sosyalist Sovyetlerbir-
liği cihan proleterye inkilâbı ve komünizm, le
hine mücadele ve mevcut burjivazi hâkimiyeti
ni devirerek yerine Sovyet rejimini kurmak ga
yesini takibeder. 

Bundan başka: 
T. S. E. K. P nin resmî tüzüğüııdeki örtülü 

tâbirlere rağmen, hakikatte tam bir Komünist 
Partisi olduğu ve azaları arasında konferanslar 
ve kurslar tertibederek gizli komünist propagan-
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da ve tahrikat faaliyetinde bulunduğu, esasen 
bu partinin teşekkülünden evvel gizli olarak fa
aliyette bulunan ve Şefik Hüsnü'nün teşvikiyle 
ötedenberi Türk çocuklarını üçüncü enternasyo
nal tarafından kurulan ve birer komünist tah
rikçisi yetiştiren Şark Üniversitesine gizlice gö
türen müfrit komünistlerden Ahmet Fırıncı, Ce
lâl Zühtü Benneci ve Nail Vahdeti tarafından 
kurulan ve bilâhara Norlur Gazetesi sahibi hu
kuk mezunu Aram Pehlivanyan ve Enbüyük 
Tehlike broşürünü çıkaran Faris Erkman ile 
hücreleri teşkil edilen ileri demokratlar cephe
sinin üzerine teessüs ettiği ve eski gizli faaliye
tini teşekkül eden bu parti içinde devam ettir
dikleri Aram Pehlivandan, Faris Erkman, Na
il Vahdettin'in mazbut ifadeleriyle de tevsik ve 
tesbit edilmiştir. 

Komünistlikten sabıka i ı Esat Âdil'in kurdu
ğu (Sosyalist Partisi) ne gelince; Esat Âdil'in 
Samsun'da mâruf komünistlerden Hürriyet'e 
yazdığı 7 . VIII . 1946 tarihli bir mektupta «Biz 
en ileri formülleri tatbika imkân verici hayat. * 
şartlarını ve zemini hazırlamayı tercih ediyoruz» 
denilmekte ve bu suretle bir intikal devresi ta
nınmakla beraber banını ileri formüller tabiriyle 
ifade edilen komünistliği hazırlamağa matuf ol
duğu itiraf edilmektedir. 

Bundan başka kurucusu bir sınıfın diğerleri
ne tahakkümünü sağlamağı istihdaf eden faali
yetinden dolayı mahkûm olmuş bir komünist olan 
bu partinin icra komitesinde ve kurumları ara
sında evvelce Şefik Hüsnü'yle beraber aynı ga
ye uğranda çalışmış ve beraber tahtı muhake
meye alınmış ve komünistlikten. 4 - 5 seneye 
mahkûm Hüsamettin, yine mahkûm Sarımus-
taı'a gibi ötedenberi gizli teşkilâtta çok faal rol
ler oynamış kimselerin bulunması ve elde edi
len vesikalar arasında bulunan ve Şefik Hüsnü 
Partisiyle her hususta işbirliği taahhüdünü ta-
zammun eden her iki parti mümessillerinin im
zasını muhtevi ın'otokol ve partinin de legai kis
ve altında saklanan hakiki çehresini aydınlatmak
tadır. 

Esasen elde mevcut olan bir vesikadan alman 
şu satırlar memleketimizde komünistlerin vazi
yetini kâfi derecede aydmlatmakıad.r. 

« Türkiye'de bir tek Komünist Partisi var
dır ve bunun bütün Türkiye'ye yayılmış irti
batlı, irtibatsız azaları vardır, öbür tarafı, lâf
tır.» 
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Biraz aşağıda: 
«Bizde sağ komünistler, sol komünistler, 

sosyalistler diye bir dâva da yoktur. Yalnız 
Kızılordu'nun Alman hudutlarına indirdiği dar
beleri hayranlıkla seyreden ve onun büyük za
ferleri yamsıra nıütevaziee yürümek istiyen 
komünistler ve Komünist Partisi vardır.» 

Yine demokratik hürriyetlerden faydalan
ma taktiğine uygun olarak işçi kütleleri 'Komü
nist Partisinin elinde bir âlet olmak üzere teş
kilatlandırılmıştır. Kısa bir zamanda memle
ketimizin muhtelif şehirlerinde yerden biter gi
bi sendikalar üremiş ve türemiştir. (38) sen
dika kananı ve gayrisiyasi cemiyetler maskesi 
altında kurulan bu sendikaların kurucu ve yö
nelim uzuvlarını hemen hepsinin sicilli ve fa
natik komünistlerden mürekkep oluşu vakıası
nın yamnda, bunların gerçek mahiyetini, Ko
münist Partisi O ene! Kurulunca tanzim edilip 
vilâyet komünistlerine gönderilen ve bir nüs
hası ele geçen talimatın şu satırları kâfi bir sa-

* rahatlo anlatmaktadır: 
«İşletme ve dairelerde, hücrelerimizin ele 

alacakları en mühim ve en acele işlerden biri 
sendika kurmak işidir. Hükümetin başında kim 
olursa olsun yakın bir gelecekte işçilerin müs
takil meslek birliklerinde teşkilâtlanmalarını 
çar ve naear kabul etmek zorunda kalacaktır. 
Bundan ötürü hücrelerimiz şimdiden şiddetli 
tahrikatla memlekette önüne durulmaz bir sen
dika hareketi uyandırmağa girilmelidirler. Bu 
tahrikat umumi ve müphem mahiyette olma
yıp nihayet konkret ve açık şekiller almalı, he
men fiili teşebbüse geçmek ihtiyacını canlandır
malıdır. 

Bir sendika teşkiline önayak olmak, kanun 
ve nizamlara aykırı bir hareket bir suç teşkil 
etmediğini emekçilerin kafalarına yerleştirmek 
gerektir. İşletmelerde mümkün olduğu kadar 
geniş saııdika grupları teşkil ederek bunların 
meslek, yardım Cemiyetleri işçi dernekleri veya 
saııdika adları altında resmen tescil edilmeleri 
için lâzımgelen makama müracaat etmeleri sağ
lanmalıdır. Bu müracaatlar bazan red cevabı ile 
veya yıldırma teşebbüsleri ile karşılaşsalar bile 
tekrar tekrar muhtelif şekilde yeniden başvur
maktan ve sendika hareketini şu veya bu görü
nüşte yaşatmak ve genişletmek için uğraşmak
tan yorulmamahdır. Vilâyet komiteleri, raınta-
kalara ve hücrelere sendika nizamnameleri ör-
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nekleri vermek suretiyle yardımda bulunacak
lar, müşkülleri çözmek için takviyeeiler gönde-
receklerdir. 

« . . . Hücre âzalarının başlıca vazifeelrinden 
biri do meydana getirdikleri Demokrat Cephe 
Gurupu Sendika Grupu ve saire gibi geniş ve 
kısmen veya tamamen legal faaliyet gruplrınm 
devamlı çalışmalarını ve faal bir rol oynamala
rını sağlamak ve onların çoğalmalarına munta
zam surette iştirak etmektir ». 

İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Umumi Kâ
tibi (Mâruf komünistlerden) Ferit Kalmuk 
imzasiyle ve Sosyalist, Emekçi ve Köylü Partisi 
Başkanlığına hitabiyle yazılmış ve 12 sayıyı taşı
yan bir yazı bu Sendikalar Birliğinin, Partinin 
bir organı olarak komünist gaye ve umdelerini 
neşir ve tamim ettiğini açıkça göstermektedir. 

4. —• Komünistler, memleketi içinden yıkmak 
gayesini istihdaf eden faaliyetleriyle muvazi ola
rak, haricî siyaset alanında da onu zayıf düşür
mek ve yalnız bırakmak çarelerini aramışlar
dır. 

Önemle gözden geçirilmeğe değer vesikalar: 
Şefik Hüsnü'nün evrakı arasında çıkan «Mu

halefet Birliği » başlıklı ve (15 . IX . 1945) ta
rihli yazıda aşağıdaki satırlar vardır: 

« . . . . Halk Partisi ancak hariçten biraz 
yardım koparmak ümidiyle Galip Demokrasiye 
yaranmak için memlekette muhalefet üzerine 
çöken tazyiki hafifletmiştir. Mesele ne Arda
han, ne Kars ne de Boğazlar meselesidir; sâdece 
lîalk Partisinin dört elle Hükümet başında kal
mak isteği meselesidir » . 

Gene Şefik Hüsnü'nün evrakı arasında bu
lunan ve Amerikan Gazetecilerine yazıldığı an
laşılan 21 Şubat 1945 tarihli bir mektuptan : 

« Yaşadığımız Türkiye'deki otoriter rejim 
iktidar inhisarını büyük bir kıskançlıkla elinde 
tutmakta ve faşistlikten mülhem olan metot 
vo icraatını demokrasi ile perdelemeğe çalış
makta ... Resmî veya yarı resmî şahsiyetler ta
rafından desteklenen bu riyakâr idare o dere
cede maharetle idare edilmektedir ki, yabancıla
rın aldatıcı dekorun maskelediği hakikati gör
melerine imkân bırakmamaktadır. 

« . . . .Görüşeceğiniz gazeteci, profesör, mil
letvekili ve büyük Devlet memuru gibi kimseler, 
Anayasa Kanunumuzun en demokratik kanun 
olduğunu, Büyük Millet Meclisinin Umumi ârâ 
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ile geçildiğini, matbuat ve Açjalet müessesesinin 
serbest ve müstakil bulunduğunu» bu yalanları 
pervasızca size söyliyeceklerdir. 

Hakikatte işe, bu sathın arkasında bütün bir 
gçuçlik, tasavvur edilemiyecek bir idaresizliğin 
zebunu, merhametsiz tazyikler altında yaşıyan 
bir millet vardır, Bu millet hapis ve işkence 
tehdidi altında her milletin nail olduğu hak
lardan uzıalş tutulnmştur ». 

Aynı mektuptan diğer bir parça : 
« . . . Bu suretle Sovyet Rusya'ya karşı Tür-

kiyo'yi feci bir maceraya sürüklemek istiyen de
mokrasi düşmanı ve Alman taraftarı Türk ırk
çıları ile sistemli mücadeleye giriştik.» Denil-
mektedr. 

Şefik Hüsnü diğer mektuplarında: 
«.... Bir Demokrat Millî Birlik cephesi kur

mak ve Türkiye Komünist Partisine bağlı bir 
«İleri Demokrat cephesi» vücude getirmek lüzu
munu müdafaa etmekte ve bu maksatla tanzim 
ettiği bir programın 25 nci maddesinde açık ola
rak şu isteği belirtmektedir: 

«Bu kadar katî bir rol oynamakta olan bu 
komşu Devlte içten dost ve onun yüzde yüz iti
mat edeceği şahsiyetlerden mürekkep bir Hü
kümeti başımıza gekirmekle ancak kabildir. 

Dikkate şayandır ki, sıkıyönetimin kararından 
önce memleketin iki yerinde komünistlerin aşırı 
faaliyetleri adalet cihazının dahi harekete geçme
sini intaç eylemiştir. 

1. —Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisinin 
Gazianteb şubesi kurucuları; «İçtimai sınıfları 
birbiri aleyhine tahrik ve içtimai nizamı bozmağa 
teşvik edici» mahiyette faaliyetlerinden dolayı 
19 . X . 1946 tarihinde mahallî savcılıkça mah
kemeye verilmiş ve tevkif edilmişlerdir. 

2, — Eskişehir'de «Serbest Sanayi İşçileri 
Sendikası» kurucuları, kanunen memnu olan 
komünist propagandası yaydıklarından dolayı 
mahkemeye verilmişler ve neticede 11 . X I I . 1946 
tarihin^ ikişer yıl hapse mahkûm olmuşlardır. 

fjörüiüv&r & sosyalist unvanı altında Jnıru-
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lan, hakikatte Komünist Partilerin ve bunlara 
bağlı sendikaların kanun dışı faaliyetleri sıkıyö
netimden evvel adalet cihazımızca dahi sezilerek 
gereken kanuni kovuşturma yapılmıştır. 

Yurdun muhtelif köşelerinde beliren bu müf
rit solcu ve kanuna aykırı hareketlerin örtülü 
şekiller altında çalışan Türkiye Komünist Parti
sinin İstanbul'daki merkezinden idare edildiği
nin vesikalarla sabit oluşu ve olayların dikkati 
çekici şekilde sıklaşması, zaruri olarak sıkıyöne
tim komutanlığını malûm kararı almağa gör 

türmüştür. 
Sıkıyönetim, 16 . XI I . 1946 tarihli kararı, 

bu Parti ve sendikaların Cemiyetler Kanununun 
birinci maddesinde yazılı (amaçları kanuna ay
kırı) ve aynı kanunun 9 ncu maddesinin (D) 
bendinde yazılı «gayelerini saklıyan dernekler» 
mahiyetinde oluşlarına dayanmaktadır. 

Ele geçen vesikalar Şefik Hüsnü ve Esat. 
Adil'in örtülü olarak kurdukları Türkiye Sos
yalist Emekçi ve Köylü Partisi ile Türkiye Sos
yalist Partisinin kanunların yasak ettiği faali
yetlerde bulunduklarını tesbit etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım: 
Sıkıyönetimin isabetli bir seziş mahsulü oldu

ğu bu açıklama ile sabit olan kararından sonra 
büyük milletimizin ve onun Büyük Meclisinin de
rin bir hassaslıkla kovuşturduğu bir konunun 
bugünkü durumunu eldeki bir kısım vesikalara 
dayanarak açıkladım. Bu konu ile ilgili suçlular 
kaza mercilerinin elindedir. 

Son söz adaletindir. 
BAŞKAN — önerge sahibi Ahmed Ulus bu

yurun. 
AHMED ULUS (Giresun) — Efendim; İçiş

leri Bakanının izahatlarını dikkatle dinledim. 
Recep Peker Hükümetinin bu iş üzerinde hassasi
yetle durmasından haz duydum. Yalnız bu ve
saikin matbuatta aynen neşredilmesini rica ede
ceğim, başka diyecek bir şeyim yoktur.. 

(Çok güzel sesleri) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Malatya eski Milletvekili Emrullah 
Barkan'ın Dilekçe Komisyonunun 25 .1. 1946 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 2296 sayılı Ka-
rÇtftft fyviUİ^y'^a görüşülmesine dair önergesi 

ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/3) [11 
(Rapor okundu) 

[1] 62 sayılı başmayazi tutanağın sçnuridatdır, 

76 — 
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BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Dilekçe Ko- ; 

misyonu raporunu kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

$. — Devlet Demiryolları ve Limanları îşlet-
nie Gkriel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin 
üâretîefine dair olan 2847, 3173 ve 4620 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılması hakkında ka- ' 
nun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/112) [1] 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — Arkadaşlar, gündemin 2 nci mad
desi Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü memur ve müstahdemlerine ya
pılacak zamma ait tasarıdır. 

Bu zammın nispeti, Devlet Memurlarına Dev
let ve İktisadi Teşekküllerine yapılmış zam nis
petlerinin aynıdır. 

Muvafakat buyurulursa bu tasarıyı ivedilik
le görüşelim. 

Devlet Demiryoları ve Limanları memurları 
dâ bü zamdan bir anevvel istifade etsin. (Muva-

* fık sesleri) 
BAŞKAN — Bu hususa ait bir de önerge var

dır. Müsaadenizle okutuyorum. 

Yüldek Başkanlığa 
Qevlet Demiryolları memurlarının aylıkları

na dair olan tasarının aylık ödeneklerini bu ta
sarıya göre verilmesini sağlamak için ivedilikle 
"görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Erzurum Milletvekili 

Şükrü Koçak 

ÎBÂŞKA.N — Efendim, bu kanun tasarısının 
ivedilikle müzakeresini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini kabul cdüL-Ier... Kabul 
ttmiyenkîi*... Kabul edilmiştir 
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şekilde değiştirüinişüı*; 

BAŞKAN-— Söz istryeö var iril? Yok. Mad
deyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun ve tüzüklerine göre me
mur ve hizmetlilere ödenecek çeşitli ikramiye 
ve tazminatların hesabında (4620 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesinin (D) fıkrasındaki tazmi
nat müstesna olmak üzere) 17 . VII . 1944 tarih 
ve 4620 sayılı kanunla -bir kısmı değiştirilen 
3173 sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller
de yazılı miktarlar esas olarak alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
deyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 17 . VII . 1944 tariMi ve 462Ö 
sayılı kaniinûn 4 ricii maddecinde yazılı mi&ade-
<Iet cetveli aşağıdaki Şekilde tfegiştirilmîştir : 

Bu kanuna bağlı A 3656 ve 3659 sayılı 
sayılı cetveldeki üc- kanunlara tâbi me

ret tutan murların aylık ve 
ücret tutarları 

873 
751 
626 - 676 
571 
459 - 496 , 
398 
357 
311 
260 ' 
238 
212 
174 
157 

875 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
'225 
200 
175 
150 

BAŞKAN — Söz istiyen var itfı1? Yök. Mad
deyi kabul edenler... îtöbül ^tîûiyenîer... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. ^- 17 . VII . 1944 tarihli ve 4620 
sayılı kanunun 8 nci maddesinde yazılı çocuk 
zammı 10 liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
deyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. -— ̂ 9». 1 . Î&I2 tarihli ve 4578 
sayılı kâtiüüuh 1 nci maddfesirim 2 nci fıkrası, 

Devlet DeiniryoHan ve Limanları îşletme Genel 
Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücretlerine 
dair olan 2847, 3173 ve 4620 s.ıyılı Kanunkuda 

değişiklik yapılması hakkında kanun 

&ÂDDE 1. — 17 . V . 1937 tarihli ve 3173 
sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller bağlı 

fi] 6İ s^üıhasmayazı tutanağın sonûndadır. 
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13 . I . 1943 tarihli ve 4356 sayılı kanun, 31 . 
V . 1944 tarihli ve 4578 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin (A) fıkrası, 21 . VI . 1944 tarihli 
ve 4599 sayılı kanunun 1 nci maddesinin (B) 
fıkrası, 17 . VII . 1944 tarihli ve 4020 sayılı 
kanunun 1 nci maddesine bağlı (A) işaretli cet
vel, 21 . XII . 1945 tarihli ve 4805 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesinin son fıkrası kaldırıl
mıştır. 

HAMDI YALMAN (Ordu) — Efendim, Dev
let Demiryollarının tekaüt sandığı kanunu var
dır. Bu kanunun 5 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sında: «İlk hizmete alman memur ve müstahdem
lerin tam aylıklarının dörttebiriyle terfi eden ve
ya zam gören memur ve müstahdemlerin ilk aylık 
zamlarının tekaüt sandığına kesileceği» zikro-
lunmaktadır. 

Şimdi, bu kanunu kabul ettiğimiz zaman Dev
let D emi ry olarında bulunan memur ve müstah
demlerin illi ayda alacakları zamların tekaüt san
dığına kesilmesi icabetmektedir. 
Halbuki bu kanunla yapılmak istenilen zam, sırf 
memurların terfihi maksadiyle yapılmaktadır. 
Onun içerisinde memurların ötedenberi almakta 
oldukları fevkalâde zamlar ve aynî yardımlar da 
vardır, bunların hepsi mezcedilmiştir, bunun 
içerisinde. Sonra bu miktar, takaüdlüğc esas olan 
bir miktar değildir, tekaüdiyeye easasen ittihaz 
edilemez. Acaba bütçe Komisyonu bu kanun 'ta
sarısını tetkik ederken bu ciheti nazarı itibare 
aldı mı? ve tasarruf sandığına kesilecek kısmı 
bundan istisna etti mil Bunu anlamak istiyorum 
Komisyondan. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (îzmir) — Sayın arkadaşımızın Devlet 
Demiryolları Memurlarının Tekaüdüne esas olan 
2454 sayılı kanunun aynen söyledikleri hükmü 
üzerinde böyle bir düşünceyi hatırından geçir
mesi yerindedir. 

Şurasını söyliyeyim ki, 2454 sayılı kanunun 
mevzuubahis olan hükmü memurların şah
san ferdî olarak hak kazandıkları tarife ve 
zam farklarına aittir. Halbuki bu kanunun 
esası aylıklarda umumi olarak bir değişiklik 
vücuda getirmektir. Bu kanunun aylıklarda 
vücuda getirdiği fark, 2454 sayılı kanunda, 
Tekaüd Sandığı için kesilecek terfi farkı veya 
zam mahiyetinde değildir ve öyle telakki edile
mez. Nitekim Devlet İktisadi Teşekkülleri Me
murları Tekaüt Sandığı için bu hüküm mevcut-
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tur, ve Maliye Bakanlığı bütün müesseselere 
bir tamim göndermiş ve 3659 sayılı kanun hük
müne tâbi olan Devlet İktisadi Teşekkülleri me
murlarına'geçen defa Devlet memurlariyle bir
likte aylıklarında temin ettiğimiz artış fark
larını Tekaüt Sandığına alınacak değildir de
miştir. Tatbikat bu şekilde tessüs etmiştir. Ay
nı hükmün bunlar hakkında da tatbik edile
ceği tabiîdir. 

AKİF EYİDOĞAN (Kars) — Müsaade buyu
run, bir sual: Eski hükümleri kaldıran bu mad
de ile «Aynı yardım» m kalkması dolayısiyle, 
işçilerin bedava yiyecek istihkakları da kalkı
yor mu, yoksa devam edecek mil 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — İşçilere yemek verilmesi 
hakkındaki hüküm Bütçe Kanununa konulmuş
tur. Binaenaleyh iaşeye mütedair diğer hüküm
ler bu kanunla kaldırılmıştır. 

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

MADDE 6. — Bu kanun 3 1 . X I I . 194Ü tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 4 

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

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

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

BAŞKAN — Tasarının tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı
nın tümü kabul edilmiştir. 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında de
ğişildik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1/106) 
[1] 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; tasarının mevzuu, Üniver
sitenin aldığı şekil üzerine Adalet Bakanlığına 
bağlanması lâzııngelen bir Talebe Yurdunun 
kadrosunu nakilden ibarettir. Bu kadronun bi-
ranevvel meriyete geçmesi görevimizi kolay
laştıracaktır. Onun için tasarının ivedilikle 
görüşülmesini yüksek tasvibinize arzederim. 

I [1] 63 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

— 78 — 
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Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 3 sayılı bendinde yazılı tasarının 
ivedilikle görüşülmesi hususunu Kamutayın tas
vibine arzeylerim. 

Adalet Bakanı 
Şinasi Devrin 

BAŞKAN — Bu önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz'istiyen var mı? 
NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlar, 3656 sayılı Barem Kanunu tedvin edi
leli birkaç sene olmasına rağmen her sene bu 
kanunun şu maddesi, şu fıkrası muhtelif suret 
ve vesilelerle o kadar tadile uğramıştır ki, bu 
tadiller esas kanunun metninden fazla bir yekûn 
teşkil etmektedir. Her kanun bir numara aldı
ğına göre kanunlarımızın zaman zaman bahis 
konusu olan miktarı beş bine baliğ olmaktadır. 
Tabiî bunların içerisinde bu gibi tadillerin de 
yer aldığına şüphe yoktur. Kanunun asıl metni 
bütün ruhu ile yaşarken onunla mı amel etmek lâ
zımdır, yoksa her sene birkaç kere gelen tadil-
leriyle beraber mi? Bunu sağlam bir esasa bağ
lamak zamanı gelmiştir kanaatindeyim. Badema 
bu esasın gözönünde tutulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları-
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nm Tevhit ve Teadülüne dair olan 30. VI . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Adalet Bakanlığı kısmına ilişik cetvelde 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

8 Yurt müdürü 1 50 
10 Hesap memuru ve kâtip 1 35 
11 Levazım ve mubayaa memuru 1 30 
12 Ambar memuru 1 25 
13 Dahiliye memuru 2 20 
13 Hastabakıcı 1 20 

BAŞKAN — Birinci maddeyi, cetvelle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde cetvelle birlikte kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 31. XII . 1946 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuruta 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğtı 
kabul edilmiştir. 

Gündem bitmiştir. Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,25 
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S. Sayısı: 61 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü memur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 
2847, 3173, ve 4620 sayılı kanunlarda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Büt

çe Komisyonları raporları (1/112) 

T. C. 
Başbakanlık 4.1. 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 732, 6/25 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücret
lerine dair olan 2847, 3173 ve 4620 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 3 . 1 . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzede-. 
rim. 

Başbakan 
E. Peker 

Gerekçe 

Devlet memurlariyle Devlet Ekonomi Kurumları memurlarının aylıklarının 4988 sayılı kanun
la artırıldığı malûmdur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları memur ve hizmetlileri hakkında da bu artışın aynı ölçüler 
dahilinde yapılmasını sağlamak maksadiyle ilişik tasarı hazırlanmıştır. 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/112 
Karar No. 7 

15 . I . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin üc 
retlerine dair olan 2847, 3173 ve 4620 sayılı ka
nunlarda değişiklik yapılmsı hakkında Ulaştır
ma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu
nun 3 . 1 . 1947 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan ve komisyo
numuza havale buyurulan kanun tasarısı Ulaş
tırma Bakanı ve yetkili Maliye ve Ulaştırma 
temsilcilerinin huzuriyle incelenmiştir. 

Devlet memurlariyle Devlet Ekonomi Ku
rumları memurlarının aylıkları artışına uygun 
olarak aynı ölçüler dahilinde artış yapılmsı oy 
birliğiyle uygun görülmüştür. Tasarının madde
lerinin müzakeresinde maaşa bağlı olarak yeri
len tazminatın artırılmaması esasının dışında yu
karıda sözü geçen Hükümet temsilcilerinin tek
lif ve muvafakatlariyle ikinci maddesinin «A» 
fıkrasında (hesabında) kelimesinden sonra (4620 
sayılı kanunun üçüncü maddesinin (D) fıkra
sındaki tazmint müstesna olmak üzere) kaydı 
ilâve edilmiş ve diğer maddeler olduğu gibi 
kabul olunmuştur. 

Devlet Demiryolları ve limanları müessese
sinin iş ve personel durumu bakımından diğer 
iktisadi teşekküllerle kıyaslanamıyacak bir öl
çüde önem arzettiği aşikârdır. Bu müessesenin 
sermayesi bugünkü kıymetlerle de iki milyar 
lirayı bulmuş, bütçesi de (160) milyon liraya 
yaklaşmıştır. 

7 500 kilometrelik bir demiryolu şebekesini 
idare eden müseccel ve gayrimüseccel 52 bin 
personelin çalışmakta olduğu bu müessesenin 
genel durumu, aşağıda yazıldığı gibi arz ve 
izah edilebilir: 

1. Devlet Memurları Kanunundaki hakların 
bir kısmı Devlet Demiryolları memurlarına ta
mamen verilememektedir. 

2. #Bu memurların bir çoğu iş saati dışın
da gece ve gündüz işe amade bulundukları gi
bi, bütün hizmetlerinde de Devlet memurları

na nazaran günde bir saat fazla çalışmaktadır
lar. 

Bu bir saat fazla çalışma müddeti Devlet 
memurlarının iş saatine eşit tutulduğu takdirde 
mevcut kadrosunun (% 15) artırılması yani 
(7 800) personelin kadroya ilâvesi gerekmek
tedir. 

3. Devlet DemiryoUarı memurlarının mü
him bir kısmı meslek ye vazifeleri icabı diğer 
müessese ve Devlet memurlarına nazaran çok 
daha fazla kazaya, sakatlanmıya ve ölüme mâ
ruz bulunmaktadırlar. 

4. Bu işletme müessesesinin memurları di
ğer Devlet memurlarına göre daha çok idari 
ve nakdî cezalara maruzdurlar. Ve bu gibilerin 
terfileri bu cezaların miktar ve derecesine bağ
lıdır. 

Yalnız 1944 yılında verilmiş olan nakdî ceza
ların tutarının (34 903) lirayı bulmuş olduğu
nu, bir misal olarak kaydederiz. 

5. Bunlardan başka memurların terfileri
nin ancak servislerindeki kadrolarında mün
hal bulunmasına bağlıdır. 

6. Devlet Demiryolları memur ve müstah
demleri diğer iktisadi Devlet teşekküllerinde 
olduğu gibi pirim almamaktadırlar. 

Esasen (2897) sayılı kanunun gerek sebep
lerinde de tafsilâtiyle kaydedilmiş olan ve mal, 
can emniyetiyle de ilgili bulunan bu önemli 
özellikler, Devlet Demiryolları Baremindeki 
ücretlerin yüksek tutulması zaruretini yeter 
derecede açıklamaktadır. Bugün Develet Demir
yolları Baremine göre genel müdürleri Devlet 
memurlarının ikinci derecesine tekabül eden 
ücreti almaktadır ki, bugün Ankara Otobüs
leri Genel Müdürü de maaş itibariyle aynı dere
cededir. 

1944 de Devlet memurlarının ücretleri bir 
derece yükseltildiği zaman Devlet Demiryolları 
memurları için de aynı esasa göre bir Barem 
Kanunu tasarısı teklif edileceği Maliye Bakanı
mızca kabul ve vâdedilmiş bulunmasına rağmen 
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keyfiyet bugüne kadar yerine getirilememiştir. 

Bu cihet tahakkuk ettirilmiş bulunsaydı De
miryolları ve Limanlar işletme müessesesi me
murları dahi bugün Devlet memurlariyle aynı 
derecede bulunmuş olacaklardır. 

Binaenaleyh; Komisyonumuz Hükümetin va
di veçhile Devlet Demiryolları memurlarının 
da Devlet memurları ile aynı dereceye çıkarıl
ması ve Umum Müdürlük makamının da Dev
letin birinci derecesindeki memurlarına tekabül 
ettirilmesi lüzumu üzerinde çok ciddî ve önem
le durmuş ve bu keyfiyetin mümkün olan ivedi
likle bir tasarı halinde Büyük Millet Meclisine 
getirilmesini temenniye şayan bulmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Komis
yonu Başkanı Bu Sözcü Kâtip 

Çoruh Samsun Erzurum 
A. R. Erem Y. Kalgay S. Altuğ 

Aydın Çanakkale Edirne 
M. Aydın B. Gökçen M. E. Ağaoğullan 
istanbul izmir Kayseri 

8. Yürüten Dr. K. örs F. Seler 
Kütahya Niğde Ordu 

A.Bozbay V. Sandal Ş. Akyazı 
Ordu Ordu Sivas 

Dr. V. Demir H. Gökdalay H. Işık 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/112 
Karar No. 41 

Yüksek Başkanlığa 

24 . I . 1947 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan 2847, 3173 ve 4620 sayılı ka
nunlarda değişiklik yapılması hakkında Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
4 . 1 . 1947 tarihli ve 6/25 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Ulaştır
ma Komisyonunun raporiyle birlikte Komisyo
numuza verilmekle adı geçen Genel Müdür ve
kili ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü. 

Bu tasarı, Devlet memurları aylıklariyle, 
3659 sayılı kanuna tâbi kurumların ücretlerinde, 
ahiren Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 4988 
sayılı kanunla yapılmış olan değişikliklere uy
gun gerekli artırmaların Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Genel Müdürlüğü memur ve 
hizmetli bareminde de yapılmasını temin mak-
sadiyle hazırlanmış bulunup yapılan inceleme
lerde 4988 sayılı kanunun koyduğu nispet ve 
esaslara uyarlığı görüldüğünden Komisyonu
muzca da kabule şayan görülmüştür. 

Tasarının görüşülmesi sırasında, bu Genel 
Müdürlüğün birinci, ikinci ve üçüncü dereceler

de bulunan memurlar aylıklarının da Devlet 
baremindeki miktarlara çıkarılması bazı üyeler 
tarafından ileri sürülmüş ise de, bu tasarının 
Devlet Demiryolları memurları baremine müte
dair kanun hükümlerinde bir değişiklik yapıl
masını istihdaf eden bir tasarı olmadığı ve yal
nız Genel Müdürlük memurları aylıklarına 4988 
sayılı kanundaki esaslara uygun bir şekilde zam 
yapılmasını sağlamak maksadiyle hazırlanmış 
bulunduğu cihetle bu tasarıda barem hükümle
rinde bir değişikliği müstelzim bir hüküm tesisi 
uygun görülmemiş ve ancak Devlet Demiryol
ları idaresi memurları aylıklarının bu idarenin 
görevli bulunduğu işlerin önemine ve icapları: 
na uygun ve Devlet memurlariyle Devlet ikti
sadi Teşekkülleri memurları baremlerine göre 
de taadülü sağlıyacak hükümlerin, biranevvel 
incelenerek yeni bir tasarı ile Meclise sunulması 
temennisinin bu raporda da ifadesi kararlaştı
rılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmelerin yeter
liği ve maddelerin konuşulmasına geçilmesi ka
rarlaştırıldıktan sonra maddeler okundu. 

Birinci madde; Hükümetin teklifi aynen ka
bul edildi. 
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İkinci maddesinin; (A) fıkrası hükmü esas 

itibariyle Ulaştırma Komisyonu tarafından tes-
bit edilen şekil dairesinde kabul edildi. 2454 
sayılı kanunun 5 nci maddesinin birinci fıkrası 
hükmü memurların aylıklarının emeklilik için 
kesilecek % 5 lerin hesabında memurların al
makta oldukları aylıkları esas tuttuğu ve bu 
fıkradaki aylık tâbirinin emeklilik keseneğinin 
kesileceği ayda memurların yürürlükteki kanun
lar hükümlerine göre almakta oldukları aylık 
miktarlarına matuf olacağı aşikâr bulunduğu 
ve bu tasarının birinci maddesiyle miktarları 
değiştirilen aylıkların bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra kesilecek % 5 1er için esas 
tutulacağı da şüphesiz ve meydanda bulundu
ğu cihetle ikinci maddede bu noktanın ayrıca 
açıklanmasını gerektirecek bir hüküm konulma
sı zait görülerek maddenin (B) fıkrası tasarı
dan çıkarılmış ve ikinci madde yukarıda ar-
zedilen esaslara göre yeniden yazılmıştır. 

Tasarının 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Hükü
met teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Yüksek Kamutaya sunulmak üzere Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Diyarbakır izmir 

M. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 

Ankara Ankara Aydın 
F. öymen C. Gölet R. Alpman 
Balıkesir Balıkesir Bursa 
E. Altan 8. örgeevren 8. T. Arsal 

Bursa Bursa Eüyarbakır 
F. Bük Dr. M. T. Simer Ş. Vluğ 

İstanbul îzmii" Kastamonu 
Dr. A. Adıvar 8. Dikmen M. Akalm 

Kırşehir Mardin Urfa 
Ş. Torgut R. Eten E. Tekeli 

Yozgad 
8. îç'öz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Ge
nel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücret
lerine dair olan 2847, 3173 ve 4620 sayılı kanun

larda değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 17 . V . 1937 tarihli ve 3173 
sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller bağlı 
şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 1 ve 2 sayılı cetvele dâhil bu
lunan memurların: 

A) Kanun ve tüzüklerine göre ödenen her 
çeşit ikramiye ve tazminatlarının hesabında 
17 . VII . 1944 tarihli ve 4620 sayılı kanunla 
değiştirilen 3173 sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 sa
yılı* cetvelde yazılı miktarlar, 

B) Devlet Demiryolları ve Limanları Emek
li Sandığı hükümlerine göre kesilmekte olan 
% 5 aidatlarının ve karşılıklarının hesabında 
bu kanunun 1 nci maddesiyle tçsbit edilmiş bu
lunan ücret tutarları, 

Esastır. 

MADDE 3. — 17 . VII . 1944 tarihli ve 4620 
sayılı kanunun 4 ncü maddesinde yazılı muade
let cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücretlerine 
dair olan 2847, 3173 ve 4620 sayılı kanunlarda 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1 ve 2 sayılı cetvele dâhil bu
lunan memurların: 

A) Kanun ve tüzüklerine göre ödenen her 
çeşit ikramiye ve tazminatlarının hesabında (4620 
sayılı kanunun 3 ncü maddesinin D fıkrasında
ki tazminat müstesna olmak üzere) 17 . VII . 
1944 tarihli ve 4620 sayılı kanunla değiştirilen 
3173 sayılı kanuuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvelde 
yazılı miktarlar, 

B) Devlet Demiryolları ve Limanları emek
li sandığı hükümlerine göre kesilmekte olan % 
5 aidatlarının ve karşılıklarının hesabında bu 
kanunun birinci maddesiyle tesbit edilmiş bulu
nan ücret tutarları, esastır. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bu kanuna bağlı 1 
sayılı cetveldeki üc

ret tutarı 

876 
751 
626-676 
571 
459 - 496 
398 
357 
311 
260 
238 
212 
174 
157 

3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tâbi me
murların aylık ve 

ücret tutarları 

875 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 . 
250 
225 
200 
175 
150 

MADDE 4. — 17 . VII . 1944 tarihli ve 4620 
sayılı kanunun 8 nci maddesinde yazılı çocuk 
jammı 10 liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Devlet Demiryolları ve Limanlan îşletme Genel 
Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücretlerine 
dair olan 2847, 3173 ve 4620 sayılı kanunlarda de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci mddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun ve tüzüklerine göre me
mur ve hizmetlilere ödenecek çeşitli ikramiye ve 
tazminatları hesabında (4620 sayılı kanunun 
3 ncü maddesinin (D) fıkrasındaki tazminat 
müstesna olmak üzere 17 • VII . 1944 tarih ve 
4620 sayılı kanunla bir kısmı değiştirilen 3173 
sayılı kanuna bağlı bir ve iki sayılı cetvellerde 
yazılı miktarlar esas olarak alınır. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü 
ayniyle kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hû. 

MADDE '5. — 28 , I . 1942 tarihli ve 4178 
sayılı kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 
13 . I . 1943 tarihli ve 4356 sayılı kanun, 31 . 
V . 1944 tarihli ve 4578 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin (A) fıkrası, 21 . VI . 1944 tarihli 
ve 4599 sayılı kanunun 1 nci maddesinin (B) 
fıkrası, 17 . VII . 1944 tarihli ve 4620 sayılı 
kanunun 1 nci maddesine bağlı (A) işaretli cet
vel, 21 . XII . 1945 tarihli ve 4805 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesinin son fıkrası kaldırıl
mıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun 31 
irininde yürürlüğe girer. 

XII . 1946 ta-

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

B. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Ekonomî Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş, Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H, N. Kişmir 

Bayındırlık Bakam 
C. K. încedayı 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. tnan 

Ulaş. K. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakam 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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B. K. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bn kanun 31 . XII . 1946 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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Seri 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 
[1] NUMARALI CETVEL 

Her. iki senede bir yapılacak 
A y l ı k kademe zammının bir senelik 

En aşağı En yukarı miktarı 
Der. Lira Lira Lira 

B 

O 

D 

' 1 
2 
3 

- : 4 

5 
6/1 
6/11 

f 7 

\ 8 

l 9 

flO 
I 1 1 

^12 
|18 
[14 

fl5 
^16/1 
[16/11 

876 
751 
676 
626 
571 
496 
459 

398 
357 
311 

260 
238 
212 
174 
157 

130 
110 
90 

975 
850 
725 
675 
610 
535 
495 

433 
387 
336 

280 
254 
227 
189 
172 

145 
125 
105 

6,67 
6,67 
3,26 
3,26 
2,60 
2,60 
2,40 

2,00 
1,66 

ı • • > > > L,oo 
1,08 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

[2] NUMARALI CETVEL 

3. 

1 
2 
3' 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Unvan 

S. I usta 
S. I I » 
S. I işçi 
S. I I » 
İşçi yardımcısı 
4 neti sene çırağı 
3 » » » 
2 nei » » 
1 » » » 

A y l 
En aşağı 

Lira 

225 
190 
160 
130 
1.10 
— 
— 
— 

ık 
En yukarı 

Lira 

250 
215 
177 
147 
125 
75 
60 
50 
4 0 

Her iki senede bir 
yapılacak kademe 
zammının bir sene-

lik miktarı 
Lira 

1,66 
1,66 
1,20 
1,13 
1,00 

- -
— 
- -
— 

»0<( 
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S. Sayısı: 62 
Malatya eski Milletvekili Emrullah Berkan'ın Dilekçe 
Komisyonunun 25 • I • 1946 tarihli Haftalık Karar cet
velindeki 2296 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/3) 

Yüksek Başkanlığa 

5 .IV . 1946 

Dilekçe Komisyonunun 36 sayılı ve 25 . I . 1946 tarihli ve tarihinde dağıtılan Haftalık 
Karar cetveli 6798/7013 sayılı Profesör Ahmet Necati Lugal'e ait kararın aşağıda gösterdiğim 
Danıştay kararma göre yerinde bulmuyorum. 

Dersiâmlık maaşı muvasat mânasını mutazamnım ve kaydı hayattır. Başka bir yerde memurluk 
yapmak ve memur maaşı almak dahi bunun verilmemesi için bir sebep teşkil etmez. Bu hususta 
Şûrayi Devlet Tanzimat Dairesinin 12 . IV . 1936 tarih ve 21/11 syılı mazbatası üzerine Umumi 
Heyetin 28 . V . 1936 tarihli birliğiyle verilmiş bir kararı vardır. Bu kararda bu maaş için mü
ruruzamandan bahsedilmiyeceği müracaat etnıiyenlere de müracaatlarına bakılmadan verilmesini ge
rektiği bildirilmiş bunun üzerine Maliye Bakanlığı da bu karara göre işlem yapılmasını dilekli-
lere 59 sayı ve 9 . XI . 1937 tarihli genelge ile yaymıştır. 

işte bu sebepten bu vatandaşa ait meselenin bir kere de B. M. Meclisi Umumi Heyetinde gö
rüşülüp incelenmesini dilemekte olduğumu arzederim. 

Malatya Milletvekili 
E. Barkan 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Komisyonu 24 . I . 1947 

Esas No. 6798/7013 
Karar No.4 

Yüksek Başkanlığa 

Dersiâmlık maaşının kesilmesinden şikâ- pılmış ve bu rapor hazırlanmıştır. 
yet eden Ahmet Necati Logal'in vekili avukat îmalâtıharbiye Fabrikasına mühendis ve fen 
Hilmi Kocabay'm dileği, Komisyonda incelenmiş memuru yetiştirmek üzere Almanya'ya gönde-
ve konu üzerinden Danıştayda açtığı dâvanın rilen talebenin dini bilgilerini kuvvetlendir-
ret kılınmış olduğu anlaşılmakla Kamutayın mek ve aynı zamanda. Türkçe okutmak üzere 
803 sayılı kararı karşısında dilek üzerine bit* murahhas olarak izam kılman dilekçi, oradaki 
işlem yapılamıyacağma 10 . XII . 1945 tarihin- vazifesinin sona ermesine rağmen dönmiyerek 
de karar verilmişti. Alman Üniversitesinde Şark Dilleri Profesörlü-

2296 sayılı olan bu kararın Kamutayda görü- güne seçilmiş ve bu suretle Millî hudut haricin-
şülmesini istiyen eski Malatya Milletvekili Em- de kalmış bulunmasına binaen Türkiye 'deki der-
rullah Barkan'm önergesi Komisyonumuza ha- siâmlık maaşının kesilmesine 1 Ağustos 1927 tari-
vale edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme ya- hinde karar verilmiş idi. Sonradan yurda dönen 



dilekçinin; bu karar münasebetiyle açtığı idari 
dâvanın yukarıda bahsedildiği üzere Danış-
tayea ret kılındığı soruşturma ile anlaşılmış, 
adı geçen 1 Ağustos 1927 tarihli kararın kaldı
rılması için yetkili Danıştaya açılan dâvanın 
retdedilmesi üzerine olayın bir kere de Dilekçe 
Komisyonunda incelenip herhangi bir karara 
bağlanmasına Kamutayın 803 sayılı kararı mâ
ni ve hukukan de neticenin böyle olması zaruri 
bulunduğundan dileğin dinlenmemesi yolunda 
Komisyonumuzun birinci kararının değiştiril
mesini mucip bir sebep olmadığının Yüksek Ka

mutaya arzına oybirliğiyle karar verildi. 
Dilekçe Komisyonu 

Sözcü 
Ordu 

L Başkanı Y, 

H. Şarlan 
Ağrı 

M. Aktan 
Ankara 

M. Aksoley 
Bolu Çanakkale 

L. Gören t. 
Kars 

Z. Orhon 
Urfa 

A. Akan 

Karasioğlu 

Kâtip 
Amasya 

A. Eymir 

Balıkesir 
F. Büâl 

Çanakkale 
A. Rıza Kırsever 
Sivas 

F. Tirkeş 

. 
Aydın 

N. Akkor 

- . .> . . . »e-« 
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S. Sayısı: 63 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/106) 

T.C. 
Başbakanlık * ' c • 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 27 . XII .1946 

Say% : 71 - 724 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 saydı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında adı geçen Bakanlıkça hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 26. XI I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun Ankara Hukuk Fakültesine sağladığı yeni durum üzerine 
Profesörler Kurulunca, Fakülte öğrencilerinin yatılı yatısız olarak iki Katagoriye ayrılmasına 
ve bunların Fakültece ayrı ayrı rejime tâbi tutularak idare edilmesine imkân kalmadığından An
kara Hukuk Fakültesi yatılı öğrencilerinin idaresi için gereken kadronun Fakülte bütçesine ko-
nulmamasına karar verildiği, bu Fakülte Dekanlığından bildirilmiştir. 

Bu sebeple Adalet Bakanlığı hesabına Ankara Hukuk Fakültesinde okutulan yatılı öğrencilere 
ait yurt için ilişik cetvelde yazılı kadronun alınması gerekli görülmüştür. 

Bu kadroların gerektirdiği ödenek 1947 yılı Adalet Bakanlığı bütçesine konulmuş bulun
maktadır. 



Adalet Komisyonu raporu 

T. B. il/. M. 
Adalet Komisyonu 28 . XII . 1946 

Esas No. 1/106 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında Adalet Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 26.XII. 
1946 günlü toplantısında Yüksek Meclise su
nulmasına karar verilen kanun tasarısı ve ge
rekçesi 28 . XII . 1946 gününde komisyonumuza 
havale edilmekle incelendi. 

Üniversiteler Kanununa nazaran Ankara 
Hukuk Fakültesinin aldığı vaziyet bu fakülte
de öğrencilerinin yatılı ve yatısız diye iki kısma 
ayrılmış olarak ayrı rejimlerde mütalâa edilme
sine imkân veremiyeceği ve bu itibarla yatılı 
öğrencilerin idaresi işinde gereken kadronun 
fakülte bütçesine konmamasına profesörler kuru
lunca karar verilmiştir. Adalet Bakanlığı he
sabına Ankara Hukuk Fakültesinde okutulan 
öğrencilere ait yurd kadrosunun 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) numaralı cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısmına alınması ve bu cetvelde deği
şiklik yapılması gerekli görülmüştür. 

Bu yurdda yatılı öğrenci tutarının 140 ka
dar olduğu bildirilmesine ve bu kadar mevcut
lu bir yurdun idaresi için talep olunan kadro

nun lüzumu anlaşılmasına binaen tasarı tümü 
itibariyle kabul edilmiştir. 

Yalnız talebe yurdunda yüksek tahsiline de
vam eden öğrencilerin maddi ve mânevi halle
riyle alâkadar olacak yurd müdürünün kifayetli 
olması icabettiği düşünülerek bu kadronun (50) 
liraya çıkarılması münasip görülmüş ve bunun 
karşılığının da Adalet Bakanlığı bütçesinin umu
mi maaş tasarruflarından ödenebileceği mülâhaza 
edilerek ilişik cetvelde yurt müdürlüğü aylığında 
değişiklik yapılmıştır. 

Tasarı havalesi gereğince Bütçe Komis
yonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Trabzon Kırşehir Manisa 

R .Karadeniz 8. Kurutluoğlu K. Coşkunoğlu 
Afyon Antalya Balıkesir 
II. Bozca N .Aksoy O. N. Burcu 
tsparta Kayseri Kayseri 

R. Güllü R. özsoy 8. A. Feyzioğlu 
Konya Rize Kastamonu 

/ / , Karagülle Dr, 8. A, Dilemre Dr. F. Ecevit 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/106 
Karar No. 43 

25.1.1947 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında adı geçen Bakanlık
ça hazırlanıp Başbakanlığın 27 . XI I . 1946 ta
rihli ve 71/724 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Adalet Komisyonu 
raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmekle 
Adalet Bakanlığının yetkili temsilcisi hazır ol
duğu halde incelenip görüşüldü. 

Ankara Hukuk Fakültesinde Adalet Bakan
lığı hesabına okutturulan ve sayısı hâlen 140 ı 
bulan öğrencilere ait Talebe yurdu, Ankara Hu
kuk Fakültesinin Millî Eğitim Bakanlığına dev
ri hakkındaki 3848 sayılı kanunun neşri tari
hine kadar Adalet Bakanlığına ve bu kanun ile 
Fakültenin Millî Eğitim Bakanlığına devri ne
ticesinde de bu Bakanlığa bağlanmış ve bugüne 
kadar da bu suretle idare edilegelmiştir. 

4936 sayılı kanunla Ankara Üniversitesine 
muhtariyet verilmesi üzerine Fakülte Profesör
ler Kurulunca Fakülteye bağlı bir yatılı talebe 
yurdunun bulunması ve bunun Fakülte tara
fından idaresi yerinde görülmediğinden Ada
let Bakanlığınca bu yurdun bizzat idaresi mec
buriyeti hâsıl olmuştur. Bu durum karşısında 
yurdu idare edecek memur ve hizmetlilere iliş
kin ödenekle gider ödenekleri 1947 yılı Bakan
lık bütçesine konulmuş ve hizmetli kadrosu da 
aynı bütçenin (D) cetveline eklenmiştir. Bu 
tasarı ile de yurdun memur kadrosunun Ba
kanlık kadrolarına ilâvesi istenilmekte bulun
muştur. Tasarı, fiilî bir halin devamı maksa-
diyle hazırlanmış bulunduğundan Komisyonu
muzca da esas itibariyle kabule değer görül
müştür. 

Görüşme sırasında; bazı üyeler tarafından 
Adalet Bakanlığının bu işin talebe yurdu aç
mak şeklinde idaresinden ziyade yine aynı hizmet 

mecburiyetlerini yüklemek üzere ve burs ver
mek suretiyle talebe okutturmasının daha fay
dalı olacağı ve daha iyi sonuç alınacağı ileri sü
rülmüş ve halen Yurtta okutturulmakta olan 
talebe bulunmasına ve bu konunun ilgili ma
kamlarca ayrı bir incelemeye tâbi tutulması 
gerekçesine göre, keyfiyetin Adalet Bakanlığın
ca incelenmesi temennisinin rapora derci uygun 
görülmüştür. Bu arada 1947 yılı bütçesinde böyle 
bir talebe yurdu inşası için (50 000) liralık bir 
ödenek konduğu da düşünülerek bu ödeneğin, 
harcanmasından evvel burs veya yurt usullerin
den hangisinin tercih edileceği kararına varıl
ması ve ona göre bina inşasının düşünülmesinin 
de temennimize eklenmesi gerekli bulunmuştur. 

Tasarıya bağlı cetvelde Adalet Komisyonun
ca hazırlanan cetvel esas tutulmuş ve hesap me
murluğunun kâtiplik görevini de yapabilmesi 
mümkün görüldüğünden kâtip kadrosu cetvel
den çıkarılmış ve hesap memuru ve kâtip kad
rosu aylığı 35 liraya çıkarılmıştır. 

Tasarı Kamutayın onayına sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Edirne Diyarbakır izmir 

M. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 
Ankara Ankara Aydın 

F .öymen C. Gölet B. Alpman 
Balıkesir Balıkesir Bursa 
E. Altan S. Örgeevren 8. T. Arsal 
Bursa Bursa Diyarbakır 
F. Bük Dr. M. T. Simer §. Uluğ 
Eskişehir İstanbul İzmir 

A. Potuoğlu Dr. A. Adtvar 8. Dikmen 
Kastamonu Kırşehir Mardin 
M. Akalın Ş. Torgut B. Erten 

Urfa Yozgad 
E. Tekeli 8. îçöz 

( S. Sayısı : 63) 



— 4 — 
HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü hakkında 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı kısmına, ilişik cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 31 . XII . 1946 gü
nünde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
R. Pektr 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

içişleri Bakanı 
Ş. Sökmentütr 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakam 
Dr. B. UM 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. inan 

D. 

Hükümetin teklifine bağlı 
CETVEL 

Ankara Hukuk Fakültesi Yatılı öğrenci Yurdu 

Görevin çeşidi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi 

9 
11 
11 
12 

Yurt müdürü 
Hesap memuru 
Levazım ve mubayaa memuru 
Kâtip 

1 
1 
1 
1 

40 
30 
30 
25 

12 Ambar memuru 
13 Dahiliye memuru 
13 Hastabakıcı 

Sayı 

1 
2 
1 

Aylık 

25 
20 
20 

Adalet Komisyonunun değiştirişi 
CETVEL 

8 Yurt müdürü 
11 Hesap memuru 
11 Levazım ve mubayaa memuru 
12 Kâtip 

1 
1 
1 
1 

50 
30 
30 
25 

12 Ambar memuru 
13 Dahiliye memuru 
13 Hastabakıcı 

1 25 
2 20 
1 20 

Bütçe Komisyonunun değiştirişi 
CETVEL 

8 Yurt müdürü 
10 Hesap memuru ve kâtip 
11 Levazım ve mubayaa memuru 

1 
1 
1 

50 
35 
30 

12 
13 
13 

Ambar memuru 
Dahiliye memuru 
Hastabakıcı 

1 25 
2 20 
1 20 
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