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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'in, Maraş ili 
içindeki bazı bataklıkların kurutulması işine ne 
zaman başlanacağı hakkında üç Bakanlıktan olan 
sözlü sorusu, Bayındırlık Bakanının hazır bulun
mamasından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Ocak ve Şubat 
ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını incele
me Komisyonu raporu okunarak bilgi edinildi. 

Gelir Vergisi, işletme ve Gezginci işler, Ku
rumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu tasanla-

1. — Malatya Milletvekili Dr. Cafer Özelçi'-
nin, soğuk yüzünden zarar gören kayısı müstah-
sıllarma ne gibi yardım yapılacağı hakkında ya
zılı sorusu Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırse-
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let Meclisi 1947 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/40) (Bütçe Ko
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3. — idareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay Ka
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nacak beşer üyeden kurulu (40) üyeli Geçici bir 
Komisyonda görüşülmesi kabul olundu. 

Gündemde görüşülecek başka bir iş bulunma
dığından 30 . IV . 1947 Çarşamba günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
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Bingöl Samsun Kocaeli 
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ver'in, Ege bölgesi bağlarındaki soğuk ve kırağı 
tahribatı hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğü
ne dair sözlü sorusu Tarım Baknlığma gönde
rilmiştir: 

seçim yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/115) (Adalet ve içişleri Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona). 

Raporlar 
5. — Askerî okullar öğretmenleri hakkında 

kanun tasarısı ve Millî Savunma, Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/40) (Gündeme). 

6. — idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi 1947 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu 
raporu (2/40) (Gündeme). 

7. — Adlî kâğıtların Posta, Telgraf ve Tele
fon idaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve içişleri, Ada
let ve Ulaştırma Komisyonları raporları (1/97) 
(Gündeme). 
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BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Muhsin Adil Binal (Konya) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

3. — M ar aş Milletvekili Emin Sosyal'm, Ma-
raş İli içindeki Aman, Kavur, Kumaşır ve Göl
başı bataklıklarının kurutulması işine ne zaman 
başlanacağı hakkında Tarım, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Bayındırlık Bakanlıklarından sözlü 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Cevdet Kerim Ince-
dayı'nın cevabı: 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Maraş Merkez ilçesiyle Pazarcık İlçesinde bir

çok köylerinin üzerinde kuruldukları muazzam ve 
mümbit Maraş ovasını kaphyan Aman, Kavur, 
Kumaşır, Gölbaşı Bataklıklarının kurutulması 
yönünden geçen yıllarda gereken etüdler ve tet
kikler yapılmıştı.. Bu bataklıkların işgal ettik
leri alanla tesir sahaları 400 000 dekardan faz
ladır. 

Gerek millî servet, gerek sağlık yönünden ku
rutulmaları zaruri ve elzem olan, kısmen etütleri 
de yapılmış bulunan bu işe ne vakit başlanıla
caktır? Tarım, Sağlık ve Bayındırlık Bakanlık
larını ilgilendiren bu önemli ve hayati işin açık 
lanmasını ilgili Bakanlıklardan saygılarla rica 
ederim. 

15 . IV . 1947 
Maraş Milletvekili 

Emin Soysal 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KE
KİM ÎNCEDAYI (Sinob) — Sayın arkadaşlar, 
Maraş Milletvekili Emin Soysal arkadaşımı-» 
zm Maraş civarındaki dört bataklığın kurutul
ması konusu üzerindeki sözlü soru önergesini 
Yüksek Başkanlık Yüksek huzurunuzda okudu. 

Bu soruya göre arkadaşımın kurutulmasını 
istediği bataklıklar Hasa civarından başlıyarak 

Fayzipaşa yanından Maraş'm cenubundan, Narlı 
ve Eloğlu demiryolu istasyonları mıntakasmı ge
çerek Pazarcık Kazası hizasına kadar Uzanan böl
gedir. Bunların adedi önergede zikredildiği üzere 
Aman, Kavur, Kumaşır ve Gölbeşı bataklıkları
dır. 

Bundan başka arkadaşımın zikretmediği fa
kat büyücek sayılan Miz Bataklığı diye bir ba
taklık daha vardır. Bunların hepsi burada bir 
bataklık manzumesini teşkil ederler. 

1944 yılında Tarım Bakanlığı bunlardan Ka
vur Bataklığını kurutarak meydana çıkacak ara
zide bir işletme tesisi düşüncesiyle bu bataklık 
sahasını tetkik etmek istedi. Kendi uzmanlariyle 
birlikte Bayındırlık Bakanlığından da istediği uz
manlarla bu bataklıkta icabeden ön incelemeler 
yapıldı. Bu ilk inceleme sonunda Tarım Ba
kanlığı, Bayındırlık Bakanlığından buranın esas
lı istikşafını ve projelerini hazırlatıp kurutul
ma işine kendisi tarafından geçilmek üzere ha
zırlatıp vermemenizi ta;ebetti. O vakit Çorum mm 
takasmda çalışan Su îşhri müdürlüğümüz öde
vini bitirdiği için oradan Maraşa nakledilmişler
dir. Bayındırlık Bakanlığının bu müdürlüğü bir 
sene çalışarak nispeten küçük mahiyette olan Ku
maşır ve Gölbaşı bataklıkları hariç olmak üzere 
diğer büyük bataklıkların keşfini yapmış, plânları
nı hazırlamış ve bunlar üç nüsha olarak dileği 
üzerine Tarım Bakanlığına verilmiştir. Elyevm bu 
bataklıkların kurutulmak için neye malolacağı, 
hesapları Bakanlığınca Türkiye'nin bütün batak-
taklıkları üzerindeki çalışılması arasında bitiril
mek üzeredir ve bitirilmiş denebilir. Bu arada 
bu bataklıklar arazisinin kime ait olduğu nokta
sı da incelenmiş ve çoğunun şahıslara ait olmadı
ğı anlaşıldığından tapu muamelesi yapılarak hü
kümetin mülkiyeti temin edilmiştir. Bu arzetti-
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ğim müddet içinde Maraş Valiliği Kavur bataklı
ğı sahasının hükümete ait olduğu anlaşılınca ve 
tapu muamelesi ikmal edilince kendisi kurutarak 
ve tasarruf etmek cihetini düşünmüş ve iller Ban-
kansmdan yarım milyon liralık bir istikraz mu
amelesi teşebbüsüne geçmiştir. Vilâyet, İçişleri 
Bakanlığına ve bize müracaat etmiştir. Biz, bu 
bataklıkları kurutmak için proje ve plân hazır 
olduğundan vilâyetçe de yapılmasında bir mah
zur görmedik. Ancak o sıralarda Bakanlık mühen
dislerinin hemen kısmı âzami harb yıllarının şid
detli devri dolayısiyla askerlik hizmetinde oldu
ğundan o yıl için bir yardım yapamıyacağımızı 
bildirdik. Bu suretle Vilâyetin teşebbüsü bura
da kaldığı gibi Tarım Bakanlığı da bu vaziyet ve 
zuhur eden diğer zaruretler dolayisiyle işi bırak
mış ileri götürmemiştir. 

İşte bu batıklıkların durumu budur. Şimdi bu 
arzettiğiın sahalardaki bataklık manzumesin) 
kurutma meselesi altı milyon liralık bir iştir, ar
kadaşlar. Filhakika feyizli bir yerdedir, bunla
rın kurııtulmasiyle iyi bir arazi çıkacaktır. Sıh
hat bakımından da muhitine çok mazarrat veren 
haldedir. Fakat arzettiğiın gibi bunları kurut
mak için takriben 5 - 6 milyon liralık bir ödene
ğe ihtiyaç vardır. Biliyorsunuz bu yıl bütçe 
müzakeresi sırasında Bayındırlık Bakanlığının, 
Hükümet programına, göre büyük su işleri üze
rindeki nokta i nazar ve programını gerek Bütçe 
Komisyonunda, gerek Yüksek Huzurunuzda ar-
zetnıiş bulunuyorum. Bunu kısaca bir daha tek
rar edeceğim. Hükümetlerimiz bugüne kadar 
yüz milyon lirayı mütecaviz bir para sar fiyle 
esaslı bir büyük sulama işine bir program altın
da girmiş bulunmaktadır. Sulama, kurutma ve 
zararlardan koruma olarak Çanakkale, Balı
kesir nımtakasında, Ege ınıntakasımn heyeti 
umumiyesinde, Mersin, Adana bölgelesinde, Er
zincan, Samsun, Tokad, Amasya, Malatya bölge
sinde, daha bu çevre içindeki diğer işlerdir. Bu 
güne kadar bu işlere 100 milyondan fazla para 
harcanmıştır. Bunlar bittiği zaman mmtakala-
rma esaslı feyiz verecek işlerdir. Fakat henüz 
bitmemiştir. Eğer biz bunları kısa zamanda ta
mamlamazsak bugüne kadar harcadığımız emek 
ve para. da zamanla zayi olmak tehlikesine mâ
ruz bulunduğundan ilk yedi sene içinde daha 
yüz yirmi milyon lira raddesinde para harcıya-
rak bunları bitirip faydalı hale koymaya mec
buruz. Aziz vatanımızın her tarafında tabiî te-
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şekkülü ilibariyle daha birçok büyük bataklık
lar ve sulamaya arzedilecek yerlerle dolu olduğun
dan bunları ikinci safha olarak ele alacağiz* O 
zaman da arzettiğiın üzere bu işler bitmedikçe; 
Yüksek tasvibinizle yeni büyük işlei'e girmemek 
zarururetindeyiz. Ancak bunlardan Kumaşır, Göl
başı bataklıklarım aytrıp küçük su mevzuu 
içinde halledebileceğimizi tahmin ediyoruz. Bun
ları bu önergeyi aldığım gündeit itibaren tetkik 
ettiriyorum, ve küçük su mevzuu içine almaya 
çalışacağını. Vaktiyle arzettiğiın gibi bugün için 
yapılan keşiflere göre beş - altı milyon liralık 
büyük su mevzuuna giren bir su meselesidir. 
Onun. için Yüksek Huzurunuza arzettiğiın zaru
ret ve sebeplerle bunu şimdiden ele alacağım di
yemem. İş hayırlı, faydalı ve yapılması önde 
gelen bir iştir. Beriki yıllarda bütçelerin inki
şafı, takati yani büyük su işleri ele almamıza im
kân verirse, en evvel ele alırız. Mevzii çalışma
larla zararı bugünden azaltmak imkânlarını da 
arayacağını. Mâruzâtım bu kadardır. 

KMÎN SOYSAL (Maraş) — Sayın arkadaş
lar; izahat vermek İûtfunda bulunan Sayın Ba
yındırlık Bakanımıza teeşkkür ederim. Bayın
dırlık Bakanımızın bu hususta kendilerine düşen 
işi yaptıklarım ve hattâ Elbistan - Kapudere yo
lunu yaptırmak hususunda halkımızı sevindirici 
yardım ve faaliyeti esirgemediklerini de şükranla 
arzetmek isterim. 

Arkadaşlar; gerek millî servet, gerek sağlık 
ve bayındırlık ve hattiî sosyal yönden Kâvurgö-
lü, Aman, Mizmil, Kumaşır, Gölbaşı bataklık
larının kurutulmalarının Maraş ili için hayati 
önemini açıklamak bakımından yüksek müsaade 
nizle Maraş'm Birinci Cihan Harbinin başına ka
dar ekonomik durum ve şaıvları ile bugünkü du
rumu kısaca arzetmek isterim. 

1. — Birinci Cihan Harbinden evvel Maraş, 
Kayseri, Tokad, Sivas, Malatya taraflarından 
Suriye'ye ve İskenderun'a giden kervanların 
konaklama ve alış veriş merkezi halinde idi. 
Çok kere bu kervanlar yüklerini buradan alır, 
dönerlerdi. 

2. — Bu sebeple Maraş şehrinde bakırcılık, 
saraççıhk, yemenicilik, mobilyecilik ve deri sa
nayii ile bilhassa dokumacılık son derece münke-
şif ve verimli idi. Şehrin sokaklarından geceli
ler sabahtan akşama kadar tezgâh ve çıkrık sesi 
duyarlardı. Dokumacılığın pamuğunu Ma niş 
ovası yetiştirirdi. Bu sanatların mahsulleri yal-



nız şehircle kül ma/, arzettiğim kervanlar saye
sinde her tarafa sevkedüirdi. 

3. — Ayrıca Maraş ili bütün demirci dükkân
larında işİeüeit deînir madenini de kendi dağla
rından bilhassa Pirit dağından çıkarır, Avrupa 
demirine tercihtin" kulİanıi' ve civar vilâyetlere 
satar idi. 

4. — Suriye'den gelen sürüler Ahır, Engizek, 
Süleymanli, Biiıboğa, Koç, Pirit dağlarında yay
larlar, çeşitli hayvan ürünlerinden bu vilâyeti 
zenginleştirirlerdi. 

Birinci Cihan Harbinin meşum neticeleri bü
tün bu refah ve gelir kaynaklarını bozdu, yok 
etti. 

5. — Bunlarla beraber bir de hepimizin bil
diğimiz muharebede şehirde ehemmyetli derece
de tahribat gördü. 

6. — Fevzipaşa - Malatya, Malatya - Sivas 
demiryolu da kervan yollarını kervanlarla bera
ber yok edince bu kırk bin nüfuslu kahraman 
şehir ve hinterlandı iktisaden tecrit edilmiş, eli 
kolu bağlanmış bir hale düştü. 

7. — Komşu vilâyetler modern vasıtalarla ik
tisadi hareketlere yeni bir hız ve gelişme temin 
ettiği halde bugüne kadar hiçbir kzasma şosesi 
ve yolu olmadığından münakale hususunda soıf 
derece iptidai ve geri bir durumda bulunması 
gibi sebeplerden fakiri estikçe fakirleşti. 

8 . — Orman Teşkilât Kanunu çıkıncıya ka
dar Anderin, Göksün, Al işar, Kürtül, Nurhak 
ormanlarında oturan dağ köylülerimizde kereste, 
odun, yabani meyva ve keçicilik gibi orman 
mahsullerinden bol bol istifade eder. Hattâ ha
rice ihracat yaparak geçimlerini temin eder ve 
yaşarlardı. Birkaç yıldanberi vilâyet halkı bu 
geçim membamdan da mahrum kaldı. Açıkça di
yebiliriz ki dağ köylerimiz bugün, son derece pe
rişan durumdadırlar. Bunlardan Nurhak gibi 
bir kısım bölgelerde frengi, cüzzam gibi hastalık
ların da alıp yürümesi yağ ve pekmez ürünleri
nin şehir ve kasaba piyasalarında satılmamasına 
kadar tesir etmesi fakirlik ve perişanlığı son had
dine vardı rmıştır. 

9. — Bütün bu âmillerin yanında her nevi 
ürün yetiştiren Maraş Ovasının bataklıklarının 
yıldan yıla genişlemesi ve çeşitli idaresizlikler, 
bakımsızlıklar yüzünden tahrip edilmesini ye 
ürün vermez halini de hesaba katarsak bu mm-
takada yaşıyan şehirli ve köylü vatandaşların 
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iktisaden ve dolayısiyle her yönden yardımları
na inkilâpçı ve yapıcı Cumhuriyet Hükümeti
nin el uzatmasını istememiz büyük bir ödev ha
line gelmiştir. Bir vilâyet halkının ekonomik ve 
sosyal durumunu düzeltmek ve kalkınmayı sağ
lamak için hâsıl olan yen'< duruma göre yeniden 
yeniye bir takım tedbiri; r almamı'. v*e çareler 
düşünmemiz bir zaruret, '?-vazife da>il midir? 
işte bu mülâhaza iledir ki bugün Maraş ilinin 
kalkınması için ön plânda şu işlerin süratle ele 
alınmsına ihtiyaç görüyoruz: 

1. — Bataklıkların kurutulması. • 
2. — Halkın ananevi sanat istidadını ve ge

leneklerini gözeterek modern sanayi müessesele
rinin kurulmasına yardım edecek Ceyhan elek-
trikinin tesisi; 

?>. — Modern vasıtaları her mevsimde işlete
cek şose ve yolların yapılması bugün bu vilâyet
tin hiçbir kazasına yol yoktur. 

4. — Ak, Göksün, Söğütlü, Hurmani gibi son 
derece müsait bir mecrada ve ovaların içinden 
geçen suların içinden geçtikleri ovalarda sulama, 
tesisatının yapılması. Bugün maraş ovasında pi
rinç tarlalarında Aksu'yun kullanışı son derece 
iptidai, ahlâkî, idari ve içtimai yönden üzerinde 
hassasiyetle durulacak haldedir. (Valinin keşfe 
gitme hikâyesi). 

5. — Zeytin, pamuk, Kozacılık, meyvacılık 
gibi zirai gelişmeyi sağlıyacak teşkilât ve ter
tibatın kurulması. 

Bütün bunlar muazzam ve göz yıldırıcı işler 
değildir. İstikraz yolu ile Ziraat ve iller Ban
kalarının harekete geçirilmesiyle âzami 10 mil
yon liraya yapılacak işler. Amma neticeleri iti
bariyle de bu fakrü perişan hale gelmiş diyarın 
kalkınmasını geniş mikyasta sağlıyacak işlerdir. 

Arkadaşlar; biz, bu kalkınma işlerinden biri 
olan bataklık işini onu yapışımız Hükümetin bu 
işe geçen yıllarda başladığı, etüd ve proje
lerini kısmen yaptırdığı halde bırakmış ve hal
kımızı ümitsizliğe düşürmüş olmasındandır. Bu 
bataklıklar, tesir sahalariyle birlikte takriben 
400 bin dekarlık yer işgal ederler. Trenle 3,5 
saatte geçirilir. Halen bugün bataklıkların et
rafında 70 e yakın köy ve çiftlik vardır. Bu 
alanda yaşayan nüfusu 20 000 den fazladır. Me
selâ Kavur Gölü etrafındaki köyler şunlardır: 

Şekerobası, Dedeler, Sarılar, Karalar, Ge
celi, tloğlu, Kıllı, Kuyumcu, Tahtalıdedeler, 
Güllü, Hüyük, Kelasikli, Çobantepe, Balıkala-
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nı, Amildi. Demirciler, Kankas, Oakalh Abbas- J 
lar, Rumoğlu, Tutıroğlan, öksüzlü, Kırışkal 
(Ayıntab'm) Karahüyük, Nogeyler (Ayıntab), 
Mesthüyük, Çakmak köyleri. Bunlar oldukça 
büyük yirmi iki köydür ve bataklığın içinde, 
kenarında ve yakınındadır]ar. Bu köyler ba
taklığın tesiriyle birçok arazilerini de işleyemi-
yorlai'. Meselâ Kıllı köyüne gittim. Geniş bir 
arazinin borj durduğunu, niçin ekmediklerini 
sordum. Kışm göl köyün kıyısına kadar geliyor, 
••şln bak, onun için işi ey emiyoruz dediler. Göller 
senası, bataklık genişledikçe bir kısım köyler de 
yerlerini terketmişlerdir. Bugün bataklık için-
d« köy yerleri görülmektedir. 

Arkadaşlar, müsaadenizle bu bataklıkların za
rarlarının vo meşum tesirlerinin de neler oldu
ğunu arzedeyim : 

1. — Milletçe bizim yüzbinlerce dönüm arazi
den ve onun kıymetli ürünlerinden mahrum bı
rakmaktadırlar. Orası öyle bir toprak ki, bugün 
Manisa ovasından daha verimlidir. Hele için
den geçen mukaddes ve her damlasına kadar in
sanlara yardımını esirgemiyen Aksu ile beraber, 
pamuk, pirinç, susam her nevi hububat, zeytin, 
incir, dut, nar gibi her nevi meyva ağacı, şimşir, 
ceviz, çam ardıç, menengiç gibi türlü mobilya ve 
kereste ağaçlarını yetiştiren derin, etli, üntüslü 
toprağı ova halinde her çeşit işlemeye müsait 
bir halde düşününce bu melun göl ve bataklık
ların bize ne büyük bir zarar verdiğini takdir 
buyurursunuz. 

Bu yönden böyle mühim bir toprağı kurtar
mak düşman istilâsına uğramış bir vatan parça
sını kurtarmak kadar savaşa değer bir kertede 
ziraat Bakanının başlıca vazifesidir. Bir Ba
kan hayatında böyle bir iki iş yapsın otlu millet 
ölünciye kadar anar. 

2. — Arkadaşlar; bataklık bu kadar münbit 
bir toprağı işgal etmekle kalmıyor ayrıca da 
bozduğu hava içinde barındırdığı sivrisinekler, I 
sazlıkların arasında sakladığı domuz sürüleri, 
arasıra yol kesiciler ve kaçakçılar vasıtasiyle ova 
üzerindeki köylerin zirayı asayişim, işletme kud
retini, hatta sosyal ahengini, nüfus artmasını 
ehemmiyetle ihlâl ediyor ve çekilmez bir hale 

v getiriyor. Halkın dili ile kemikli denecek ka
dar iri yapılı sivrisinekleri yalnız buranın sa
kinlerini değil trenle geçenleri de rahatsız edi
yor ve hattâ o vasıta ile uzak yerlere kadar da 
seyahat ediyorlar. Sürüleriyle geçinen Aydın | 
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aşiretlerinin çadırları ve hayvanları vasıtasiyle 
de yayla yerlere kadar gidiyorlar, tşte bu yüz
den Sağlık Bakanlığı buralarda daimî surette, 
doktor, kinin, vesait parası sarfedüp duruyor. 
Eğer yalnız bu Bakanlığın buradaki daimî mü
cadelesine sarf edeceği yirmi yıllık masrafı har-
casak bu bataklıkları kuruturuz. Kurutmazsak 
Bakanlığın bu masrafı ebediyen devam ettirmesi 
gerektir. Bu ise akıl işi değildir. Ceciler köyü
ne uğradım orada köylüleri topladım en yaşlı
larını sordum bir tane 65dik çıktı. Bundan da
ha yaşlısı yokmu dedim hayır dediler. îki kişi 
gösterdiler onlarda 45 şer yaşında idiler. Yani 
köyde insanlar 45 yaştan öteye geçemiyorlar. 
Nasıl geçebilirler. Daha doğarken veya doğar 
doğmaz sıtma mikrobunu alan insan kolay, ko
lay gelişip yaşayabilir mi? Bu ovada bilhassa 
göllerin yakınındaki köyler yaz aylarında, bu
labilenler yemeklerini cibinlik altında yiyorlar. 
Orak biçerken, harmanda çalışırken yüzlerini 
birer çift göz deliği açarak mendille kapatıp 
çalışabiliyorlar. Buralardaki köylüler yaz ay
larında evlerini ve köylerini terkederler. Ci
varda az da olsa hafif rüzgâr alan tepenin 
üzerine göçebe halinde kurdukları kamış hay
limi arda yaşayabilirler. 

Amile köyünde sordum; peki ufunetli ha
va ve balak kokusiyle sivrisinekler haymalara 
gelmezler mi? Evlere göre değil amma gece 
birle onbir arasında rüzgâr kesilince sorma ha
limizi. dediler. 

Bu köylerde yaşayanlar yaz ayları batak
lıktan yana çok kerre sırtlarını dönerek yaşar
lar, zira bataklığın pis kokusunu içinde taşıyan 
güney rüzgârı insanın suratını kavurur. Ma
sum çocuklar gölgeliklerden dışarı çıkıp da 
oyunlarını oynayamaz halde soluyarak yaşarlar. 

Bu köylerde- insanlar geceleri yatarken ci
binlik içinden çıkamazlar. 

Pekiyi, öyle de niye oralarda yaşıyanlar 
var ya? denecek. Yaşayanlar var; Amma nasıl 
yaşama bu? Yaşansaydı böyle münbit ovada 
köysüz mezarlıklar, mezarlıksız höyükler olur-
mu idi?. 

Bataklıklar kurutulduğu ve tasvir ettiğim 
kötü tesir ortadan kalkdığı takdirde bu ova 20 -
.80 bin değil" bir milyondan fazla türkü üzerinde 
barındıracaktır. Bugün ovada genç, gürbüz 
dalyan gibi yiğitlere rastlamak, ceylân gibi gü
zelleri görmek mümkün olamaz. Sıska çocuklar, 
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gençliğine doymadan ellilik çehre gösteren kızlar, 
kapkara kavrulmuş, bodurlaşmış delikanlılara 
rastlayınca insan acı duymadan kendini alamı
yor. Buralarda 9 - 1 0 çocuk doğuran anaların 
ellerinde iki üç sıska çocuğun kalmış olduğunu 
görünce insanın istikbal endişesiyle içi daralıyor. 

İşte bu yönlerden de bu iş Sağlık ve Sosyal Yardını 
Bakanlığına düşer. Demek isterim ki bu iş hem 
Tarım hem de Sağlık Bakanlıklarının başlıca 
vazifeleri halinde son derece hayatî bir iş olarak 
durmaktadır. Tıpkı İzmir'de Cellât Bataklığını 
kuruturken hissedilen ve yükümsenen vazife gibi 
ve hattâ ondan da geniş verimli ve hayatî bir 
vazifedir. 

Arkadaşlar, nitekim arzettiğim bu hususatı 
önemle gözetmiş olan Ziraat, Bayındırlık Bakan
ları geçen yıl bu işi ele almışlardı, Bayındırlık 
Bakanlığı yalnız Kavur gölünün projesini bile 
yaptırmış, sadece tasdik edilmesi kalmıştı. Bu 
haberler oralarda yaşıyan ve oralara seyahat 
eden herkesi sevindirmişti. Her nasılsa Tarım Ba
kanı ilk günlerinde kendisinden ricada bulunma
mıza rağmen bugüne kadar bu işi ele alıp yü
rütmediler her üç Bakandan ve bilhassa Ziraat 
Bakanından başlanan bu işin muvaffakiyetle ko- ! 
tarılmasını dilerim. 

Bu bataklıkların kurutulması Gölbaşı suları
nın ufak bir yarma ile yukarıdan Aksu 'ya akıtı
larak elde edilecek topraklarla mevcut arazinin 
sulanması için hatırımda kaldığına göre bir mil
yon liraya ihtiyaç gösterilmişti. Diyelim ki; 
2 - 3 milyon olsun.. Bu arazi bu parayı, çok geç
meden çıkarır. Arkadaşlar; Maraş aynı zaman 
da ormanları olan bir ildir. Bugün Orman îşlet-
msei tesiriyle bu ormanlık ve dağlık yerlerde ya
şıyan köylüler bunalmış ve perişan durumlarını 
arzetmiştim. Ormanı tahrip ettirmemek lâzım 
ve iyi, fakat bu vatandaşlara da geçinecek saha 
bulmak gerektir. İşte bu bataklıklar kurutulduğu 
takdirde eskiden sırf orman ürünleri ile geçinen 
bu bir kısım perişan köylülerimize yerleşme yeri 
de açmış olacağız ki; bu da Devletçe ve Hükü
metçe bir vazifemizdir. 

Şimdi Hükümet, iyi amma parayı nereden 
bulayım diyecek. Bu soru yerindedir. 

Eğer toprağı oralardaki topraksız köylüye ve 
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ormanlık mmtakadan getirilecek köylülere, şe
hirdeki ziraatçi topraksızlara dağıtmak üzere Hü
kümet bütçeden bir tahsisat ayırarak bu işi ya-
pamıyacaksa herhangi bir bankaya, başta Ziraat 
Bankası olmak üzere ipotek yaparak Bankalardan 
alınacak para ile yapılması çok daha mümkün
dür. Biz bankaları süs ve millete efendilik etsin 
diye kırmadık, ya. Bahusus eski pinti faizciler 
gibi parasını küp yerine kasada saklayıp durma
ları da matlup değildir. Bankalar için bundan 
daha hayatî ve millî bir iş olur mu? Elde edilen 
arazi dönümü enaz 15 liradan verilse, elde edilecek 
200 000 dönüm arazi 3 milyon lira getirir ki 
bunun ancak azamî 2 milyonu ile bu iş tamamen 
yapılır. Halbuki dönümü 40 - 50 liraya satılacak 
yerler ve alacak kimseler çok olacaktır. Ne garip
tir ki öyle üç fabrikaya yetişecek kadar pamuk 
istihsal edecek ova bu halde bırakılır da, hemen 
ovanın komşusu Malatya bez fabrikasına ta Na
zilli ve A dana'dan pamuk getiririz. Bataklıklar
dan Kumaşır'm önünde eski bir set vardır. Onu 
kaldırmak kâfi. Kavur Gölü mıntakasmda şahıs
lara ait arazinin tapuca tesbit işi de yapılmıştır. 
Gölbşı ile Aksu arasında az masrafla bir yar
ma yapılacaktır. Yeter ki işi benimseyelim. 

Bu iş yapılmak istenmeyince; bir çok bahane
ler bulunabilir. Yine aynı iş yapılmak istenince 
de bir çok müessir sebepler yaratılabilir. Biz, 
inkilâpçı Cumhuriyet Hükümetlerinin başladığı
nı ve istediği bir çok işleri başarılmış halde gök-
sümüz kabararak gördük ve seyrettik. Bizce bir 
darbımesel var: Çobanın gönlü olunca tekeden 
teleme çalar, derler. Kuvvetle ve inanla derim 
ki, milliyetçi, enerjik Recep Peker Hükümeti de 
adları bile korkunç bu bataklıkları kurutmağa 
başlayacak, kurutacak ve oraları gavur değil 
Cumhuriyet ovası haline getirecektir. 

Sayın Recep Peker, orayı Türke lâyık va
tan haline getirme işinin yapılmasını sizin ener
jinize güvenerek kürsüden iniyorum ve istiyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru önergesi okunmuş, alâ
kadar Bakan cevab vermiş ve soru sahibi de 
mütalâasını bildirmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

~&t -
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4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Subaylar Heyetine mahsus 4273 sa-
yıllı Terfi Kanuunun 1 nci maddesinin (A) 
fıkrsı ile 4460 sayıllı Kanunla değiştirillen 16 
ncı maddesinin A, B, V, D, fıkralarının değişti
rilmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (1/145) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddellere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi 
Kanununun 4539 sayılı Kanunla değişen birin
ci maddesinin «A» fıkrası ile 4460 sayılı Ka
nunla değişen 16 ncı maddesinin A, B, C, D 

fıkralarının değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 
sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu
nunun 3 Nisan 1944 tarih ve 4539 sayılı Ka
nunla değişen birinci maddesinin «A» fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Muharip sınıflar: Piyade, süvari, top
çu, tank, hava, istihkâm, muhabere, jandarma, 
güverte, deniz makine. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4273 sayılı Kanunun 12 . VII . 
1943 tarihli ve 4460 sayılı Kanunla değişen 

[1] 112 sayılı basmayazı 
dadır. 

tutanağın sonun-

1(5 ncı maddesinin A, B, (', 1) fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

A) Harb Akademisini başarı ile biti ren i e iv 
birer yıl öğrenin; kıdem zammı verilerek Una 
veya kurmay stajına tâl,i 'Liiu I urlar. 

B) Bunlardan iki yıl içinde kıtada veya kur
may görevlerinde başarı göstererek liyakatleri 
onananlara iki yıl daha kıdem zammı verilir. 

(Bu zammın bir yılı ile terfi derecesine giren
lerin geri kalan kıdemleri yeni rütbelerinde yü
rütülür). 

C) B fıkrasına göre yıllık kıdem alacaklar
dan (Tez talimatına uygun olarak) verilecek te
zi başarı ile yazan ve liyakatleri üstleri tarafın
dan sırasiyle onananlara bir yıl daha kıdem zam
mı verilir. 

D) Bu maddede sayılan kıdem zamları Yar
bay rütbesinden yukarı rütbede bulunan hiçbir 
sınıl' subaya verilmez. 

BAŞKAN' —• Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDB 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDK 4. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
(iündemde konuşulacak başka bir şey yoktur, 

Cuma günü saat 15 de toplanılmak üzere Oturu
ma son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,37 

»-&<( 

T. B. M. M. Bustvunn 
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Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi Kanunu
nun 1 nci maddesinin (A) fıkrası ile 4460 sayılı Kanun
la değiştirilen 16 ncı maddesi nin A, B, C, D, fıkraları
nın değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa

vunma Komisyonu raporu (1/145) 

• T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 14 . II . 7.9/7 
Tetkik MûdUrluğu 

Şayi : 71 - 531, (i/il3 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi Kanununun birinci maddesinin (A) fıkrası ile 
4460 sayılı Kanunla değişen 16 neı maddesinin A, B, (\ D fıkralarının değiştirilmesine dair Mil 1 î 
Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca'4 . I I . 1947 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

1. -— Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi Kanununun 1 nci maddesinin A fıkrasındaki 
muharip sınıflardan çarkçı sınıfı, barış kadro kitabında, Âlî Askerî Şûra kararlarında ve okullar 
talimatında makine sınıfı olarak.yazılı bulunmaktadır. 

Kanunun çarkçı olarak tesbit ettiği bu sınıf; buhar makinelerinin ilk icadmdaki basit buhar 
makineciliğine çarkçı denilebilecekse de bugün çok ilerlemiş bulunan makinecilik, istim makine
si bakımından muhtelif sınıflara ve motor bakımından geniş bir sahaya ve elektrik gibi şümul
lü eserleri içine almış bulunduğundan makinecilik bütün bu eserleri ile meşgul olan sınıfın kadro 
meşruhatlarında ve bütün işlemlerde makine subayı olarak vasıflandırılması ile bu günün icapla
rına uyulmuş bulunmaktadır. 

Bu sınıfın nakil ve tâyininde ve bütün diğer yazışmalarda makine subayı olarak yazıldığı hal
de bunun da çarkçı sınıfı olarak yazılmış bulunması terfi, emeklilik kararlarında ve bunlara ait 
bütün işlemlerde de çarkçı olarak yazılmak zorunda kalınmaktadır. 

Bu bakımdan bu sınıf hakkındaki işlemlerin bir kısmında çarkçı ve bir kısmında da makine 
subayı yazılmasını önlemek için sözü geçen kanunun birinci maddesinin A fıkrasındaki (Çarkçı) 
tâbirinin (Makine) olarak düzeltilmesi, 

2. — Harb Akademisi üçüncü sınıfını bitirecek Kara, Deniz ve Hava subaylarının bugün oldu
ğu gibi üç zümreye ayrılarak üçüncü zümreye yalnız bir yıl öğrenim kıdemi verilmesi ve kurmay 
görevlerinde kullanılmaması şeklinden vazgeçilerek bu gibilerin Akademiden mezun sayılmaması ve 
4273 sayılı Kanunun 4460 sayılı Kanunla değişen 16 ncı maddesinin C fıkrasındaki «Akademinin 
üçüncü sınıfında hastalık veya her rangi bir sebep dolayisiyle dersleri anlamak ve ihata edebilmek 
üçüncü sınıfında hastalık veya herhangi bir sebc kayıtsızlığı tesbit olunanlara diploma verilmez» 
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hükmü yönetmelikle sağlanacak mevzulardan bulunmasından dolayı bu fıkranın kanundan çıkarıl
ması lüzumlu görülmüştür. Diğer taraftan «Yarbay rütbesinden yukarı rütbede kıdem zmmı ve
rilmez» hükmünü taşıyan (D) fıkrası, bu kanuna göre kıdem zammı alan bütün subaylara şâmil ol
duğundan uygulamada tereddüde yer verilmemesi için (D) fıkrasının bu esasa göre düzenlenmesi 
icap etmiştir. İki sebeplerle 4273 sayılı kanunun 4460 sayılı kanunla değişen 16 ncı maddesinin 
A, B, C, ve 1) fıkralarının değiştirilmesi gerekli görüldüğünden bunu sağlamak amaciyle ilişik ka
nun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. .1/, 
Millî Sclvunma Koisyonıl 

Esas No. 1/145 
Karar No. 21 

22 . iv . 19-r; 

Yüksek Başkanlığa 

Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayı Ilı Ter
fi Kanununun birinci maddesinin «A» fıkrası 
ile 4460 sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı mad
desinin «A, B, O, D.» fıkralarının değiştiril me
şine dair Millî Savunma Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 4 . II . 1947 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan ve komisyonumuza havale buyrulan kanun 
tasarısı ile gerekçesi; 16 . IV . 1947 tarihinde 
Komisyonumuzda Millî Savunma Bakanlığı ilgili 
mümessilleri huzurunda görüşülüp incelendi. 

1. — Ordunun muharip sınıftan olup vaktiy
le Haddehaneden neşet eden ve çarkçı subayı 
namı verilen deniz subaylarının Deniz Ordu
muzda artık mevcudu pek az kalmış olmasına ve 
bu sınıfın yerine kaim olmak üzere yetiştiril
mekte olan Deniz subayları ise eskilerine nazaran 
makine, motor, elektrik ve emsali vasıtaların 
kullanma ve bakımı hususunda daha yüksek bir 
tahsil görmekte bulunmasına ve barış kadro ki-
taplariyle okullar talimatında bunlara makine 
sınıfı denilmesine rağmen 4273 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin «A» fıkrasında Çarkçı su
bayı kaydı mevcut •bulunmaktadır. 

Bu kayıt dolayısiyle makine subaylarının 
terfi ve emeklilik kararlarında ve bunlara ait 
bütün işlemlerde çarkçı olarak yazılması mec
buriyeti ile karşılanılmakta olduğu anlaşılmış
tır. Bu sebeple çarkçı subayı' kaydının deniz ma
kine subayı olarak tashihi daha uygun olacağı, 
n^ikâ/ bulunduğundan 4273 sayılı Kanunun 
23 Xisan 1944 tarih ve 4539 savılı Kanunla deği

şen birinci maddesinin (A) fıkrasındaki Çarkçı 
tâbirinin Deniz makina tabiriyle değiştirilmesi 
muvafık görülmüştür. 

2. —• Harb Akademisi üçüncü sınıfını bitire
cek kara, Deniz ve Hava subaylarının bugün ol
duğu gibi üç zümreye ayrılarak üçüncü zümre
ye yalnız bir yıl öğretim kıdemi verilmesi ve 
kurmay görevlerinde kullanılmaması şeklinden4 

vazgeçilmesi hususundaki teklife Komisyonu--
muz da oybirliğiyle iştirak eylemiştir. Bu su
retle, Akademide aynı tahsili yapıp ikmal eden 
bütün subayların kıta ve kurmay staj ve gö
revlerine tâbi tutulmaları; ve orada gösterecek
leri ehliyet ve kabiliyete göre haklarında işlem 
yapılması giz-li kalan bazı kabiliyetlerin mey
dana çıkarılması imkânını vereceği gibi bu 
yüzden işitilmekte olan bazı şikâyetleri de ön
lemiş olacaktır. 

Gerekçede açıkça izah edildiği veçhile 4273 sa
yılı Kanunun 4460 sayılı Kanunla değiştirilen 
16 ncı maddesinin (C) fıkrası hükümleri yönet
melikle sağlanacağı cihetle sayısı yukarıda ar-
zedilen kanunun (C) fıkrasının kaldırılması 
Komisyonumuzca da muvafık bulunmuştur. 

Kıdem zamlarının yarbay rütbesinden yuka
rıdaki rütbede bulunan subaylara verilemiyeceği 
kaydının yalnız Kurmay subaylara ait olacağı 
gibi sakat bir anlamayı önlemek üzere tavzi-
han; bunun bütün sınıflara şâmil olduğu saraha
ten kaydetmek; Komisyonumuzca da muvafıkı 
mütalâa edilmiştir. 

Yalnız; 4273 savılı Terfi Kanununun birinci 
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maddesi evvelce 4539 sayılı Kanunla değiştiril
miş olduğundan; bu madde üzerinde yapılacak 
değişiklik için kanun tasarısında 4273 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde değil 4273 sayılı Terfi 
'Kanununun 4539 sayılı Kanunla değişen birinci 
maddesinde değişiklik yapıldığının belirtilmesi 
gerektiğinden kanun tasarısının başlığı ile birinci 
maddesi ona göre tashih edilmiştir. 

Bundan başka; teklif edilen tasarının birinci 
maddesinin «B» fıkrasmda yazılı iki yıl kıdem 
zammının terfii üzerinde yapacağı tesiri izah et
mek üzere parantez içinde yazılı ifadenin açık 
ve sarih olmaması dolay isiyle bu fıkra da tasrih 
ve tashih olunmuştur. 

Ordumuzun; kurmay subay, mühendis su
bay ve emsali yüksek tahsilli büyük ehliyet ve 
kabiliyetli eleman ihtiyacını karşılamak üzere 
bu değeri gösterenleri hem teşvik ve hem de tak
dir etmiş olmak için kendilerine dört seneye ka
dar kıdem zammı verilmesi hususunda ittihaz 
eylediği tedbir çok yerinde olmakla beraber bu
günün ordularının makine ve motorlaşmış olma
ları ve ordulara pek mühim teknik vasıta ve ci
hazların da girmiş bulunması ayrıca nazarı dik
kati çekmektedir. 

Bu teknik cihaz ve vasıtalardan fennen istih
sal edilmesi mümkün olan randımanın tamamen 
elde edilmesi için de gerekli tedbirlerin alınması 
lâzımgeldiği de izaha muhtaç değildir. 

Bu tedbirler meyanmda, muhtelif sınıf su
baylarının da daha bilgili ve daha yüksek kud
ret ve kabiliyette yetişmelerine yardım edici ma
hiyette kendilerine mesleklerine ve kullanmakta 
oldukları teknik vasıta ve cihazlara dair tezler 

yazdırılması ve bunu başarı ile yapanlara; emsa
lini teşvik etmek için kıdem zamları verilmesi 
gibi hususat dikkat nazara almmıya şayan gö
rülmektedir. 

Bu hususun; Millî Savunma Bakanlığı ile 
Genel Kurmay Başkanlığının dikkat nzarma 
arzedilmesi lüzumlu görülmüş olduğu gibi bunu 
temin edecek bir kanun tasarısının Büyük Mec
lise takdim edilmesine intizar edilmekte olduğu
nun da ayrıca tebarüz ettirilmesinde Komisyonu
muz üyelerinin müttefik bulunduğu ehemmiye1> 
le kaydolunur. 

Yukarıda arzolunan tashih, tadil ve mütalâ
alarla ; kanun tasarısının Heyeti umumiyesi; Ko
misyonumuzca oybirliğyle kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Ko. Başkanı 

namına Sözcü Sözcü 
Hatay Hatay 

E. Durukan E. Durukan 
Kâtip 

Erzincan Ankara Çankırı 
B. K. Çağlar N. Tınaz Dr. A. Arkan 

Çankırı Erdzincan Erzurum 
Z. Soydemir Z. Ağca E. 8. Akgöl 
Erzurum Gazianteb Gümüşanc 

V. Kocagüney A. Atlı 8. Erdoğan. 
Kars Kastamonu Kayseri 

/ / . Tugaç A. Alptoğan S. Avgın 
Kırklareli Kocaeli Konya 
K. Doğan Ş. Okan Dr. H. Alataş 
Kütahya Mardin Mardin 

M. îspartalıgü K. Sevüktekin Dr. A. Uras 
Seyhan Mardin 

8. Tekelioğlu E. Oktar 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

8ubaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi Ka
nununun birinci maddesinin (A) fıkrası ile 4460 
sayılı Kanunla, değişen 16 ncı maddesinin (A, 
B, C, D) fıkralarının değiştirilmesine dair Ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 
sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu
nunun 1 nci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

A) Muharip sınıflar: Piyade, süvari, top
çu, tank, hava, istihkâm, muhabere, jandarma, 

MİLLÎ SAVUNMA KOMtSYONUNUN DE-
ĞÎŞTİRÎŞÎ 

Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi Ka
nununun 4539 sayılı Kanunla değişen birinci 
maddesinin «A-» fıkrası ile 4460 sayılı Kanunla 
değişen 16 ncı maddesinin A, B, C, D fıkraları

nın değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 
sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanunu
nun 13 Nisan 1944 tarih ve 4539 sayılı Kanunla 
değişen birinci maddesinin «A» fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

A) Muharip sınıflar: Piyade, süvari, topçu, 
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güverte, deniz makine. 

MADDE 2. — 4273 sayılı Kanunun 12.VII. 
1943 tarihli ve 4460 sayılı Kanunla değişen 16 
ncı maddesinin A, B, O, D fikri arı aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

A) Harb Akademisini başarı ile bitirenlere 
birer yıl öğrenim kıdem zammı verilerek kıta 
veya Kurmay stajına tâbi tutulurlar. 

B) Bunlardan iki yıl içinde kıtada veya 
kurmay görevlerinde başarı göstererek liyakat
leri onananlara iki yıl daha kıdem zammı verilir. 

(Bu zammın bir yılı ile «bir evvelki rütbe
sinde dahi» terfi derecesine girenlerin bu kı
demleri yeni ve eski rütbelerinde birer yıl ola
rak yürütülür..) 

O) B fıkrasına göre yıllık kıdem alacaklar
dan (Tez talimatına uygun olarak) verilecek tezi 
başarı ile yazan ve liyakatleri üstleri tarafın
dan sırasiyle onananlara bir yıl daha kıdem 
zammı verilir. 

D) Bu maddede sayılan kıdem zamları 
yarbay rütbesinden yukarı rütbede bulunan hiç 
biı- sınıf subaya verilmez. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanı yürütür. 

Miillî Savunma 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Rcnda 

Millî Savunma Bakanı 
C.'. V. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
II. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Heşut Ş. Sirer 

Kkonomi Bakanı 
T. B. Balta 

(iümrük ve Tekel Bakanı 
T. Voşkan 

Tlaştırma Bakanı 
S. Koçak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. Ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
/ / . N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğllu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

Çalışma Bakanı 
Dr. »Sf. İrmak 

tank,, hava, istihkâm, muhabere, jandarma, gü
verte, deniz makine. 

MADDE 2. — 4273 sayılı Kanunun 12 . VII. 
1943 tarihli ve 4460 sayılı Kanunla değişen 
16 ncı maddesinin A, B, C, D fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

A) Ilarb Akademisini başarı ile bitirenlere 
birer yıl öğrenim kıdem zammı verilerek kıta 
veya kurmay stajına tâbi tutulurlar. 

B) Bunlardan iki yıl içinde kıtada veya kur
may görevlerinde başarı göstererek liyakatlari 
onananlara iki yıl daha kıdem zammı verilir. 

(Bu zammın bir yılı ile terfi derecesine giren
lerin geri kalan kıdemleri yeni rütbelerinde yü
rütülür). 

O) B fıkrasına ^öve yıllık kıdem alacaklar
dan (Tez talimatına uygun olarak) verilecek te
zi başarı ile yazan ve liyakatleri üstleri tarafın
dan sırasiyle onananlara bir yıl daha kıdem zam
mı verilir. 

D) Bu maddede sayılan kıdem zamları Yar
bay rütbesinden yukarı rütbede bulunan hiç bir 
sınıf subaya verilmez. 

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

MADDE 4. — Ilükümtin 4 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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