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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Antalya Milletvekili Kasılı Kaplan ' ın , 
Oenel Müfettişlik teşkiline dair olan 1104 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi, isteği üzerine geri ve

ri ldi . 
B u r d u r Milletvekili Ahmet Ali Omar ' ın , 

Seyhan İ rmağının taşması ile meydana gelen za
r a r ve hasar hakkındaki sözlü sorusuna. Bayın
dırlık Bakanı Kasım Gülek cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Enis Akaygen' in, mem
leketimizin dünya hâdiseleri karşısındaki duru
munun açıklanmasına dair olan sözlü sorusuna, 
Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak cevap verdi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
çalışabilecek du rumda olan asker ve sivil emek
lilerin okullarda öğretmenlik yapabilmeleri hak
kındaki kanun teklifinin reddine dair olan Millî 
Eğitini Komisyonu raporu kabul olundu. 

Akçaabat] ı l lurş i toğlu Ahmet Sevim ile ; 
Bevshirl i Mustafaoğlu Met lek ' in ölüm ce

zaları hakk ındak i Adalet Komisyonu raporlar ı 
onandı. 

Vakıflar Önel Müdür lüğü ; 
İstanbul Üniversitesi 1948 yılı büfeleri ka

bul edildi. 
1557 sayılı Kanuna ek kanun ile; 
v!|.'i5 sayılı Kanuna ek kanun kabul olunduk

t an sonra ; 
İstanbul Teknik Üniversitesi ve ; 
Ankara Üniversitesi .1948 yılı bütçeleri de 

kabul edildi. 
24 . XII . 1947 Çarşamba günü saat 15 1e 

toplanı lmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Sinob Milletvekili Samsun Milletvekili 
('. K. İncedayı N. Fırat 

Katip 
Kocaeli Milletvekili 

AV. Pel-

5. — SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Oihad Baban ' in , 
Devlet taraf ından satmalımın •Şirketi Hayr iye ' 
nin emeklileri hakkındaki sözlü sorusu, Ulaştır
ma Bakanlığına gönderilmiştir . 

2. — Denizli Milletvekili Keşad Aydın l ı ' nm, 
komünist faaliyetleri önlevici ne gibi tedbir 

alındığının açıklanması hakkındaki sözlü sorusu 
Başbakanlğa gönderilmiştir. 

I!. -• - İsparta Milletvekili Sait Köksal'n, Av
rupa 'n ın muhtelif memleketlerinde kamplarda 
bulunan Türkler hakkındaki sözlü sorusu, Dış
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Belediye Kanununun 94 ncü maddesi

nin (A) fıkrasının kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı (1/280) (İçişlri Komisyonuna); 

2. — Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4585 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/2X7) 
(İçişleri ve Bayındırlık Komisyonlarına); 

.'!. — Yüksek Ziraat Enst i tü ler i Kanunu ta
sarısı (1/288) (Tarım, Millî Eğitim ve Bülçe 
Komisyonlar ına) ; 

Tezkere 
4. — Zonguldak Milletvekili Nuri Tarhan ' in , 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırı lması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi Ç]/Hu) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona); 

Oneryc 
5. — l'rfa Milletvekili Yasfi Oerger ' in, İkti

sadi Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt San
dığı hakkındaki 4222 sayılı Kanunun 18 nci mad
desinin (A) f ıkrasının yorumlanmasına da i r 
önergesi (4/(11) (Ekonomi, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlar ına) ; 

Raporlar 
(i. - - Ankara Üniversitesi 1947 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A) işaretl i cetvelde değişiklik 
yakı lması h a k k ı n d a k a n u n tasarıs ı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/284) (Gündeme) ; 

7. — Beden Terbiyesi Genel Müdür lüğü 
1947 yılı Bütçe K a n u n u n a bağlı (A) işaret l i 
cetvelde değişiklik yapı lması hakk ında k a n u n 
tasarıs ı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/282) 
(Gündeme) ; 

8. — Beden Terbiyesi Genel Müdür lüğü 
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B : 21 24 .12 .1947 O : 1 
1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/249) (Gündeme); 

9. — Devlet Denizyolları ve Limanları iş
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/283) (Gündeme) ; 

10. — İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/280) (Gündeme) ; 

11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/285) (Gün

deme) ; 
12. — İstiklâl Harbi malûllerinden 9 ere 

verilecek para mükâfatı hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/262) (Gün
deme) ; 

13. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nım, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 595 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Tarım Komisyonu raporu (4/39) (Gün
deme) ; 

14. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/281) (Gündeme); 

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

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Dr. Aziz Uras (Mardin). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SÖYLEVLER 

1. —• Millî Eğitim Bakam Reşat Şemsettin 
Sirer'in kaza neticesi yanan Millî Eğitim Ba
kanlığı binası hakkındaki sözleri 

Söz Millî Eğitim Bakanmmdır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Arkadaşlarım, Millî 
Eğitim Bakanlığı binasının yanması hâdisesi 
üzerinde kısaca mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtının 
münkasem bulunduğu 20 daireden yedi tanesi 
Ulus meydanındaki merkez binasında barını
yordu. Bu bina vaktiyle mektep olarak yapıl
mıştı. 22 senedenberi bakanlık binası olarak 
kullanılıyordu. Dış duvarları kagir idi. Bunun 
dışında kalan aksam; döşemeler, tavanlar, çatı 
ve odaları birbirinden ayıran duvarlar ahşaptı. 
Dün akşam 18 de Üniversite Senatosunun top
lantısında bulunmak üzere binayı terketmiştim. 
18 i çeyrek geçe bakanlık binası yanıyor diye 

haber verdiler. 18 i 20 geçe ulaştım, bütün ça
tıyı alev sarmıştı, itfaiyenin gayretine rağmen 
üç dört saat içinde bütün bina yandı. Talim 
vo terbiye kütüphanesi yanmaktan kurtuldu. 
Sonra siciller yanmaktan kurtuldu, zatişlerinin 
tekaüt muamelâtına ait evrak yandı. Diğer dai
relerin evrak ve dosyaları tamamen yanmış bu
lunuyor. 

Binanın arzettiğim gibi dört duvarı kagir, 
diğer'kısımları ahşaptı. Bunu betonlaştırmak 
mümkündü, fakat imar pilânına göre bina kal
dırılacaktı. Hattâ çıkmamız için vilâyet tara
fından tazyik edildik, birkaç ay evvel. Sonra 
bir kagir yer bulup çıkmak için de teşebbüs
lerimiz oldu, Evkaf Apartmanına ve saireye 
nakletmeyi düşündük. Sonra Devlet Demiryol
larının İstasyon civarında tahliye ettiği bir bi
na vardı, onunla meşgul olduk. Şimdi Eğitim 
Bakanlığının açıkta kalan dairelerini Devlet 
Demiryollarının İstasyon civarında mektep olu-
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B : 21 24.12 
rak kullandığı binaya nakledeceğiz. Orada De
miryollarının bir mektebi vardır ki, onun da 
Eskişehir'e nakli mukarrerdir. Eskişehir'de 
bizim de şimdi bir lise binamız boşalmıştır. O 
mektebin orada tedrisat yapması mümkün ola
caktır. Millî Eğitim Bakanlığının da, günün bi
rinde, diğer binası yapılmak için Bakanlıklar 
gibi Devletimizin malî takat ve şartlar müsait 
oluncaya kadar orada kalırız diye düşünüyoruz. 

MObilya ve diğer kırtasi levazımat için 
şimdi para veremiyeceğiz. Fakat önümüzdeki 
yıl bütçesiyle bazı Devlet teşkilâtının kaldırıl
ması mutasavver bulunuyor. Onlardan kala
cak mobilya ve eşya bu ihtiyacımızı karşı Uya
caktır. 

Birçok hizmet dosyaları tabiî yanmıştır. 
Bu, bizim için fazla mesai ve uğraşmayı ica-
bettiren bir mevzudur. Bunları mekteplerinıiz-
deki ve mahallî teşkilâtımızdaki nüshai saniye-
leriyie teşkil edeceğiz. 

Yangının neden zuhur ettiği hakkında adlî 
ve idari makamlar .soruşturmalar yapmıştır. An
kara Valisinin raporunun buna dair olan kıs
mını aynen okuyorum : Yangının elektrik kon
tağından mütevellit olduğu şimdiye kadar yapı
lan tahkikattan anlaşılmakta ise de Cumhuri
yet Savcısı taralından yapılan soruşturmanın 
henüz sonu alınmamış bulunmakla beraber bu 
müessif hâdisede yukarda arzettiğim sebepten 
başka âmillerin mevcudiyetine dair şu saate 
kadar bir âmil görülmemiştir. Binaenaleyh yan
gının halen bir kontak neticesi vukua geldiği 
ve bundan başka bir ihtimal olmadığı hükmü
ne bağlanmaktadır. Cumhuriyet savcısı da yan
gının sebebini kontak neticesi olarak tesbit et
tiğini, Adalet Bakam arkadaşıma malûmat 
olarak arzetmiştir. Arkadaşım da beni haberdar 
etti. Millet sağ olsun ! 

. 1947 0 : 1 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Oümüşane) — Mü

saade buyurursanız bir noktanın tavzihini rica 
edeceğini. 

Efendini; millî âbidattan, nadide kitaplar, 
levhalar toplattırılmış buraya getirilmişti. Kü-
tüpanenin bir kısmının kurtulduğunu, bir kısmı
nın yandığını Ulus Oazetesinde gördüm. Her
halde bu neviden kitapların kurtarıldığına dair 
bir haberi beşaret verirseniz müteşekkir kalırız. 

MÜLÎ EĞİTİM BAKANİ KESAT ŞEMSET
TİN SİRER (Devamla) — Bu yanmış olan bi
nada, demin arzettiğim gibi, yedi daire ile bir
likte Tâlim ve Terbiye dairesinin de kütüpanesi 
bulunuyordu. Burada terbiyeye ait, ekserisi 
ecnebi dillerde yazılmış eserler bulunuyordu. Bu 
işaret buyurduğunuz eserler bunlar arasında de
ğildir. Bu, Bakanlık binasında saklanmaz, 
Onun için yanan evrak dosya ve malzeme ara
sında bu mahiyette eserler mevcut değildir. Ta
lim ve Terbiye Kütüpanesi de çok şükür kurtul
muştur. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (CünıÜşane) — Te
şekkür ederim. 

SIRRI İÇÖZ (Vozgad) — Efendim; dışarda 
bir şayia var. Yangını haber verir vermez yan
gını haber veren odacı kaybolmuş 1 

MİEEÎ EĞİTİM .BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN SlRER (Devamla) — Odacı bulunmuştur. 
Kastamonulu ^vnı^ bir çocuktur. Korkmuş ve 
şaşırmış akrabasının yanına gitmiştir.Bıılundu. 

Yalnız benim bir istirhamım var; Sayın ar
kadaşlarınım bana Bakanlığıma ait bazı emirleri 
oluyor. Bunları not halinde kendilerinden alı
yordum. Bunlardan yüksek, orta, ilk öğretim ser
vislerine ait bulunanları zayi olmuştur. Arkadaş
larımın bunları bana hatırlatmalarını istirham 
edivorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonda bulunan kâğıtların süresi 
içinde sonuçlandırılmaması sebebine dair Maliye 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1GR) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

22 . XII . 1047 

5 Kasını 1947 tarihinde Maliye Komisyonu 
teşekkül etmiş olduğuna göre 20 Aralık 1947 de 
teşekkül 45 günü tamamlamış oluyor. Bu iti-
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barla İçtüzük hükmüne göre 45 gün zarfında 
çıkarılmıyan gerek Hükümet tarafından ve ge
rek Milletvekilleri tarafından verilen kanun tek
liflerinin. listeleri ilişik olarak arzedilmiştir. 
Tehir sebebi, Hükümetçe hazırlanmış olan ye
ni Tekaüt Kanununun hemen Meclise şevki mu
karrer bulunduğunun Maliye Bakanlığı tarafın
dan Komisvona bevan edilerek bunların da o ka

nunla birlikte mütalâa edilmesi teklif edilmiş 
bulunmasından mütevellittir. 

Ar/olunur. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

Gümüşane 
H. F. Ataç 

BAŞKAN — Tezkere hakkında söz istiycıı 
yoktur. Bilgi edinilmiştir. 

5. — SORULAR 

4. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel'in, at yarışlarına akı müşterek bahislere 
dair İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu. 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREY 
(JÖLE (Erzurum) — Efendim, Sayın arkada
şım Feridun Fikri Düşünsel'in, at yarışları hak
kında bir önergesi vardır. Tetkikatımız bitme
diği için bunu derhal cevaplandıranıvyacağmı. 
önümüzdeki ocak ayının 12 sinde cevaplandırıl
mak üzere müsaadenizi rica edeceğim. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bir 
sual soracağım. 

BAŞKAN — Bu, bir açıklamadan ibarettir. 
Sual mahiyeti yoktur. Buyurdukları tarihe bıra
kıyoruz. 

2. — 1948 Bütçesinin Mecliste konuşma gün 
ve saatlerinin tâyini hakkında Başbakanlığın 
sözleri 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bütçe hakkında ma
ruzatta bulunacağım : 

Bütçenin yıl: başına yetişmesine imkân ver
mek üzere Riyasetçe bütçe müzakerelerine 2(3 
Aralık Cuma günü başlanmasını muvafık bul
duk. Bu maksatla cumartesi ve pazar günle
ri de dâhil olmak üzere her gün sabah, öğle, 
gece oturumları olmak üzere 3 oturum yapılma
sını zaruri görüyoruz. Bu oturumlara, saat 9 
da5 öğleyin saat 15 te ve geceleyin saat 21 de 
başlanmasını münasip görüyoruz. 21 de başlı-
yan gece oturumlarının, 24 te bitmesi gerektir. 
Sabahleyin arkadaşların oturuma yetişebilmeleri
ni temin için, arkadaşların gece oturumlarından 
avdetlerini temin için de İdareciler Kurulunca 
vesait hazırlatılıyor. Bundan maada yarınki 
perşembe günü gündemde mevcut işlerin çıkarıl
ması için saat 15 te başlamak üzere Birleşim ya
pılmasını da lüzumlu görüyoruz. 

Bu hususlar hakkında söz istiyen var mı? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Söz 

istiyorum. 
• BAŞKAN — Buyurun. 

Valnız şunu da arzetmek isterim: Bu husus
ları kararınıza arzedeceğim, bunlar Riyaset Ma
kamının mâruzâtımdan ibarettir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; 1948 yılı Bütçesinin önümüz
deki cuma günü müzakeresinin başlanmasına 
Divanı Riyasetin karar verdiğini şimdi öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Bütçe raporlarının tevzi tarihi hepinizce ma
lûmdur. Îçtüzükün mevcut hükümlerine naza
ran biz bütçe müzakerelerine ait, 7 günlük tek
lif verme müddetinin, bütçe müzakerelerinin, 
başlaması için mutlaka geçmesini sarahatten da
ha ileri bir bedahat olarak kabul ediyoruz. Ak
si halde Milletvekillerinin bütçe rakamlarını in
dirmeye ve çıkartmaya mütedair olan münferit 
tekliflerinin bütçe ile beraber müzakeresine im
kân kalmaz. Hal bole iken Divanı Riyasetin 
bütçe müzakerelerinin cuma günü yapılmasına 
karar vermesi İçtüzük hükümlerine uygun de
ğildir. Bunun için bütçenin yetiştirilmesi mu
cip sebep olamaz. Çünkü arkadaşlar, Devlet 
hizmetlerinin, Hükümet icraatının muhassalası, 
realize olduğu yer bütçedir. Bütçe müzake
relerinin, îçtüzükün derpiş ettiği esaslardan 
gayri bir şekilde müzakeresini temine çalışmak 
bütçenin tetkiki hakkında vazıı kanunun derpiş 
ettiği esaslardan ayrılmak ve binnetice hizmet
ten lâzımgelen zamanı esirgemek gibi bir mâna 
taşır. Büyük Meclisin böyle bir yola gitmiyece-
ğine eminim. İçtüzük sarih olarak raporun tev
ziini esas kabul ettiğine göre bu müddetin, 
raporun tevzii tarihinden itibaren hesaplanması 
lâzımgelir. Ohalde ne yapalım meselesine gelin
ce, arkadaşlar bütçe tetkiki mevzuubahis olunca 
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bütçenin zamanında yetişmemesi karşısında 
alınacak tedbirleri takdir etmek Büyük Meclisin 
hakkıdır. Binaenaleyh bütçeyi zamanında ve
lisi irmek kaygısı ile bütçe lelkikalına dair olan 
İçtüzük hükümlerinin haleldar edilmesi doğru 
birşey olmaz. Bunu, Demokrat Partinin İçtü-
zükü anlayışı ve bu anlayışın da maslahata en 
uygun olduğunu arzcderim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sa,vm arka
daşlarım, benden evvelki arkadaşım usule miita-
allik olan düşüncelerini arzettiler. Bendeniz da
ha başka bir noktaya temas etmek istiyorum. 

Sayın Başkan herhade bir temenni sadedin
de olsa gerek buyurdular ki; sene başında büt
çeyi yetiştirmek için şu şekilde bir çalışma esası
nı takibetmek istiyoruz. 

Arkadaşlar, bir millet demokratik hayata gir
mek arzusu ile, bu hayata girmiş olmanın ver
diği bir gurur ve şerefle kendine düşen en mu
kaddes, en muazzez vazifesini, yani bir hüküme
tin, bir devletin idare işlerine ait olan şeyleri 
yakından görmek ve duymak istiyor. 

Bu kadar tabiî bir hakkı biz, muhakkak yıl 
sonuna yetiştirmek kastiyle üç gün içerisinde 
muazzam bir teşkilâtın işlerini Hükümet gözü 
ile, Meclis gözüyle, milletin huzuruna sermaye 
i nikâh görememekteyiz. Bu hiç şüphesiz ki, za
manın darlığından doğan bir netice olabilir. Yük
sek Heyetiniz gelecek yıllar için bunu gözönün
de bulunduracak ve gerekli tedbirleri alacak
tır. Fakat bütün Türk Milletinin onun tevdi et
tiği işlerin nasıl ele alındığı, nasıl idare edildi
ği, nasıl yürütüldüğünü doya doya, kana kana 
takip edebilmesi ve öğrenebilmesi için, bende
niz zaman tahdidinin bahis mevzuu edilmeme
sini teklif ederim. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Hü
küm taşıyan Bütçe Kanunu, A, B cetvelleri ve 
onların ihtiva ettiği fasıllardır ki, her fasıl bir 
maddei kanuniye hükmündedir. O kanuna bağlı 
cetveler, bunlar Kiyasetin beyan ettiği gibi, Cu
ma gününe kadar haftasını doldurmuş, tamam
lamış oluyor. Rapor, bir hüküm taşıyan bir vesi
ka değildir, Komisyonun bazı temennilerini gös
teren bir mütalâadan ibarettir. Binaenaleyh müd
det Cuma günü tamam olmaktadır, müzakcro-
yo başlıyabiliriz. 

Nizamname bakımından, yani İçtüzük bakı
mından hiç bir mâni yoktur. Müzakerenin, 1948 
senesinin birinci gününe yetişip yetişmemesi, bir 
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arzu ve bir temennidir ki, hepimiz bu temenni
ye iştirak etmekle beraber, Meclisin müzakeresi
ni bu temenni tabiatiyle takyit etmez. Müzake
re, alacağı şekle, genişliğe göre, içinde bulundu
ğumuz ayın 31 nci günü bitebileceği gibi öteki 
ayın haftasına ve daha ilerisine de geçebilir. 
Onun ancak Meclisin müzakeratı hâkimdir. Fa
kat bu ay içinde çıkması da şayanı arzudur. Mu
vakkat bütçnin oldukça sarsıntı bırakacağı da 
malumdur. Bunu da göze alarak, fakat müzake
relerimizden de fedakârlık yapmamak şartiyle, 
ne vakit çıkacağını müzakeremiz tâyin eder. Bi
naenaleyh Cuma günü, müddet temam oluyor, 
müzakereye başlıyabiliriz. Ne zaman biteceğini 
müzakerelerimizin cereyanı tâyin eder. 

Sözüme birşey daha ekliyeyim, Sabah, öğlen
den sonra toplandıktan sonra ve gece tekrar 
içtima yapmak bilmem ki mümkün olur mu? Yal
nız bu cihetten mütereddidim. 

Sabah, akşam ve her gün, tatil günlerinde de 
toplanmak üzere müzakerat tabiîdir ve bizim şim
diye kadar bütçe müzakerelerinde tatbik ettiği
miz usul ve tatbikata da muvafık olduğunu arzc
derim. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım; ona hiç şüphe yoktur ki, 
Meclisi Âliniz ruznameye hâkimdir, ancak onun 
fevkinde Anayasa ve İçtüzük vardır. Anaya
sayı ihmal edemeyiz, tüzük'ü de ihmal edeme
yiz. Çünkü İçtüzük bizim mesaimizi tanzim ve 
teinin etmek için yapılmış esaslı madde ve hü
kümleri ihtiva eder. 127 nci maddesinde büt
çe için yedi günlük mehil vardır. Bu bize, Mil
letvekillerine imkân vermek ve bunu temin ede
bilmek için yapılmıştır. 

1045 yılında eski bir milletvekili, Afyon 
Milletvekili Bere Türker, bir teklifi kanunide 
bulunmuş, bunu üç güne indirelim demiş, Ana
yasa Komisyonuna giden bu teklif o komisyon
ca caiz görülmemiş, reddolunmuş, Meclisi Ali
nize gelmiş o da reddetmiştir. 

Rapor bize Pazartesi günü tebliğ olunmuş
tur. Diğerlerine Cumartesi günü tebliğ olun
muştur. Cumaya kadar yedi gün geçecektir. 
Bu müddet âmme müddetidir. Kanun meri 
iken meselâ yalnız bir iş hakkında temyiz müd
detini azaltabilir misiniz? Hayır birde bütçe 
demokrasinin aııasıdır. Demokrasi bütçe mura
kabesinden doğmuşlar. Millet en biivük müra-
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kabcyi bütçe üzerinde yapacaktır. Bütçede ra
kamlar vardır, gelirler vardır, giderler vardır. 
Ilidcmatı umumiye, menafii umumiye hepsi 
orada mevzuubalıis edilecektir. Bu hak büyük 
Milletin en büyük hakkıdır. 

Bir mahzurdan bahsediyorlar, diyorlar ki; 
eh, muvakkat bütçe gelirse şöyle veya böyle 
malızııri malisi olabilir. Fakat bütçe muraka
besini ihmal etmek, az güne sığıştırmak daha 
büyük mahzurdur, azîm bir mahzurdur. 
Açık tabiriyle söyliyeyim, gümrükten mal ka
çırır gibi bir mahiyet taşır. (Soldan sözünü ge
ri al sesleri.) (Soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Böyle bir lakırdı söylemekten 
sizi menederim. Gümrükten mal kaçırmak mev-
zuubahis değildir. Rica ederim sözünüzü geriye 
alın. (Soldan gürültüler). 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — in aşağı... 
OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Pek

âlâ gürültü etmeyin de izah edeyim. Reis Bey, 
müsaade edin cevap vereceğim. Gürültü yapa
rak beni kürsüden indiremezsiniz, söyliyeceğim. 
(Gürültüler.) (Yuh, haydi in aşağı sesleri). 

Sözlerimi söylemeden inmiyeceğim. 
BAŞKAN — Sözünüzü geri alıyor musunuz? 
OSMAN NURÎ KONİ — Hayır almıyorum. 

Bütçe milletin murakabesinden mahrum bırakı
lıyor. Tekrar ediyorum. 

BAŞKAN — Kendisine Riyaset Makamı ta
ra Çından vâki ihtara rağmen sözünü geri alma
makta ısrar eden Osman Nuri Köııi'niıı bu otu
rum için sözünün kesilerek kürsüden indirilme
sini kabul ediyor musunuz? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OSMAN NÜRÎ KONİ (Devamla) — Teessüf 
ederim. Siz bitaraf Başkan değilsiniz. 

BAŞKAN — Hakkınızda içtüzük hükümle
rini tatbik ederim. 

AHMED VEZhlOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Arkadaşımızın müdafaa hakkı vardır. 

EMtN SAZAK (Eskişehir) ^ - Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Size İçtüzük mucibince bir ar
kadaşınızı müdafaaya vekâlet etmeniz itibariyle 
söz veriyorum. 

EMtN SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar, 
geçen sene bütçe müzakeresi başlarken bize psi
kopat dediniz, kaçtık. Gene bunu mu yapmak 
istiyor sunuz? 
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EŞREF DİZDAR (Giresun) — Siz yapı

yorsunuz. 
BAŞKAN — Gümrükten mal kaçırma gibi 

sözler bu Mecliste söylenir mi Emin Bey? 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Gibi dedi. 
BAŞKAN — Gibi ile bunun arasında fark 

yoktur. 
EMİN SAZAK (Devamla) — Arkadaşlar 

müsaade buyurun, bu havada sükûnet yoktur. 
Bu bütçe memleket için ağır bir yüktür, çok 
tetkik etmek lâzımdır. Hasan Fehmi Beyefen
dinin bütçenin Kânunsaniye getirilmesinde çok 
günahı olduğu için bunu böyle müdafaa ediyor. 
Şimdi ben bu seneki şeye de dayanmıyorum, 
bütçenin tetkiki bu günlere sığmıyor, Teşriıı-
saniden başlayıp bugüne kadar bu bütçenin tet
kiki bu zamana sığmıyor arkadaşlar. 

Böylece, hizmetler, rakamlar, nereden geli
yor, nereye gidiyor, bütün bunlar üç gün ge
celi gündüzlü çalışmalarla, bunları salim ka
fa ile tetkik edip bir karar vermek kaabil olur 
mu? Buna imkân yoktur. Eskiden olduğu gibi 
Haziran ayı hakikaten bu memleket için biç.ib 
m iş bir kaftandı. Yeni mahsulü görür, ona 
göre adımlar atardık. Şimdi büyük bir yanlış
lık olmuştur ve tatbikatta da bunu görüyoruz. 
Arkadaşımızın dediği tâbir, Meclisi âliye yakış
maz, ama haklıdır. Çünkü mutlaka gözden ka
çırmak gibi bir şey var. Siz adına ne derseniz 
deyin. Demek ki bu iş yanlıştır, sakattır. Bun
da ısrar etmemeliyiz. Israr edecek olursak ge
lecek sene de bütçe tetkiksiz çıkacaktır. Bunu, 
Hazirana veya marta götürmek en doğru bir ha
rekettir. 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) — Teklif ya
pın getirin. 

REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 
Emin Bey. Bu doğrudur, iştirak ederiz. Fakat 
ayrı bir mevzudur. 

EMtN SAZAK (Devamla) — Hava, baktım 
pek sert, Arkadaşlarımız emek çektiler, tetkik 
yaptılar. Fikirlerini bu serbest kürsüden duyu-
ramıyacaklar mı, burada bu emeklerini boşa mı 
çıkaracaksınız? 

ITACÎÎM ÇARIKLI (Balıkesir) — Siz çıkarı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bazı arkadaşlar 
söz istemişlerdir, yalnız bazı noktaların Yüksek 
Heyetiniz huzurunda açıklanmasında favda var-
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dır. Ondan sonra yine söz vermekte devam ede
ceğim. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki; Tüzük hakkında 
ilk konuşan Ahmet Tahtakılıç. arkadaşımın, Tü
zük beyanlarına iki türlü mâna verdiğini gör
düm. Evvelâ mütereddit bir mâna verdi, sonra 
katiyet, mânasını verdi. Mütereddit mânada hak
ları vardır. Fakat katiyet mânasında hakları 
yoktur. 

Müsaade buyurun, yalnız bendenizin sakin bir 
şekilde mâruzâtta bulunmaklığıma imkân veriniz. 
(Dinliyoruz sesleri). 

Şimdi Tüzüğün bahis konusu olan 127 nei 
madesinin birinci fıkrası hiç bir veçhile eski (Ni-
zamnamei dahilî) de mevcut olan bir mefhumun 
ve fıkranın aynı değildir. Bunu Yüksek heye
tinizin tenevvürü için ve efkârın açıklanması için 
arzediyorum. Eski Nizamnamei dahilînin 24 ncü 
maddesinde; «Heyetçe müstacel tutulan mevad-
dan maada hususatta nusahi matbuanın, mebusa-
na tevzii, bidayeti müzakereden lâakal 24 saat ev
vel icra olunmak lâzımgelir. 

Muvazenei Umumiye Kanunu, lâyihası mazba
tasının tevziinden ancak sekiz gün sonra müzake
re edilebilir» denmekte idi. Elyevm meri olan Da
hilî nizamname, İçtüzük yapılırken bu hüküm, 101 
nei maddede şu şekli almış bulunmaktadır: 

101 nei madde «Kamutay başka türlü karar 
vermedikçe hiçbir kanun tasarısı veya teklifi 
bastırılıp üyelere dağıtıldıktan enaz 48 saat geç
meden görüşülemez» (Sağdan görüşüldü sesleri). 

Kamutay başka hiçbir karar almadıkça... 
(Sağdan gürültüler). Eica ederim bu mevzuu ka-
rıştırmıyalım. Binaenaleyh 127 nei maddenin bi
rinci fıkrası katiyen eski 24 ncü maddenin arzet-
tiğim şu sekiz gün hükmü mahiyetinde değildir. 
«Bütçe Kanunu ile ilişikli olup, giderin artırıl
masını ve gelirin eksiltilmesiııi gerektiren deği
şiklikler veya ekleme maddeler, ancak ilişikli 
Bütçe raporu dağıtıldıktan sonraki yedi gün 
içinde teklif olunur.» Binaenaleyh müzakere
nin sonuna kadar teklife imkân veren bir va
ziyet karşısında olduğumuz içıı bu hüküm Mec
lisi âliyi temamiyle serbest bırakmaktadır. Yal
nız bu bapta mer'i olan hüküm 101 nei maddeden 
ibarettir. Bunun istisnası mevzuubahis değil
dir. x\ncak Yüksek Mecliste tatbikat yedi gün 
esası üzerinden yapılmakta olduğundan bu bir 
temayülden ibarettir. Yüksek Meclis karar ver
diği halde bu temayülden gayri bir vaziyete im-
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kân vardır. Binaenaleyh biz de o imkânı nazarı 
itibara alarak Yüksek Meclise Kiyasetçe şu son 
maruzatta ve teklifte bulunmuş oluyoruz. Şu hal
de Tüzüğe aykırı bir durum olmadığını tebarüz 
ettirmek vaziyetindeyiz. 

îşin tatbikatına gelince: Bütçe Komisyonu
nun kabul ettiği cetveller ve Bütçe Kanunu tasa
rısı geçen Cuma sabahı arkadaşlara dağıtılmış
tır. Bunda hiçbir arkadaşın ihtilâfı yoktur. 
Rapor ise pazartesi günü dağıtılmıştır. Hasan 
Fehmi Ataç arkadaşımızın-buyurduğu gibi, ka
nun tasarısı, cetveller ve aynı zamanda muh
telif Bakanlıklara ait raporlar onun içinde 
mevcuttur ve cuma sabahı dağıtılmış bulunmak
tadır. Yüksek Meclis ona göre kararını verecek
tir. Bunun haricinde İçtüzüke muhalif bir 
hal de mevzuubahis olamaz. Yüksek Meclisin 
reyine, İçtüzüke muhalif bir hali, Makamı Riya
setin sunmıyacağını takdir buyurmanızı da ri
ca ederim. Kaldı ki, cetveller ve kanun tasarısı 
ve Bakanlıklara ait cetveller cuma sabahı dağı
tılmıştır. Bunun için görüşmenin cuma günü 
yapılmasının Yüksek Heyetinize arzı mahiyetin
de Makamı Riyasetin herhangi bir tesir yapması 
gibi bir mülâhaza da asla varit olamaz. Meclisi 
Âli bunu kendisi takdir edecektir. Onun icabına 
göre Riyasetin sırf müzakereleri kolaylaştır
mak yolunda olan bu beyanatını ya tasvip ede
cek, ya tâdil edecek veya tamamiyle rettede-
cektir. Binaenaleyh bunda teessürü endişe izahı
nı, sert sözler söylemeyi mucip hiçbir sebep 
görmiyorum. Kaldı ki, bu hususta bizim bu
günkü çarşamba gününde dahi görüşebilmemi
zin mümkün olup olmadığı hakkındaki düşün
celerinizi, kendilerine haber verdiğimiz zaman 
Demokrat Partinin sözcüsü mahiyetinde telâk
ki etmekte bulunduğumuz Adnan Bey arkada
şımız cuma gününe kaldığı takdirde... 

AHMET TAHTAKILIC (Kütahya) — Sa
bahtan bahsetmeyiniz. 

BAŞKAN — «Telâkki etmekte bulunduğu
muz» diyorum. Şahıstan bahsetmiyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Riya
set Makamı Cumhuriyet Halk Partisinin de Ri
yaset Makamı değildir ki. 

BAŞKAN — Bunu söylemekten sizi meno-
derim. Riyaset Divanı her iki partinin vaziye
tini ve noktai nazarını bilmek ve anlamak mec
buriyetindedir. Grupların resmî karekter al
dıkları son Tüzük tâdilinde yazılıdır. Binaen-
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aleyh Adnan Menderes arkadaşımız bizim, çar
şamba gününe yetiştiremiyeceğimiz takdirde1 

perşembe gününe yetiştirilip yetiştirilemiyece-
ği hususundaki noktai nazarınıza mukabil ken
dileri cuma günü sabahı müzakerenin başlama
sında bir mahzur görmediklerini ifade ettiler. 
Bunu da Riyaset nazarı itibara aldı. Binaena
leyh her iki grupıın mülâhaza ve mütalâatım 
dinlemekle mükellef olan ve fakat kendi tak
dirini de kullanmak mevkiinde bulunan Riya
set Divanı bu eiheti de ifada kusur etmemiştir. 
Son söz Yüksek Heyetinizindir. Karar sizindir. 

Bu husustaki müzakereyi kâfi görüyor mu
sunuz? (Kâfi sesleri). 

AHMET TAHTAK1L1Ç (Kktnhya) — Bir 
önerge yoktur. 

BAŞKAX — Bu gibi müzakerelere ait hıı-
susatta önerge mevzuubahis olmaz. 

AHMET TAHTA KILIÇ (Kütahya) — Mü
saade ediniz, fikrimizi izah edeyim : 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde telâkki ede
rim sözünüzü. 

Başka söz istiyen yoktur. Buyurun söyleyin. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar, birbakıma göre İçtüzük 'ün şekle 
ait hükümlerinin tatbikatında beklenmedik has
sasiyeti gösteren Riyaset Makamı, Tüzüğün âmir 
hükümlerinden birini teşkil eden ve mucip se
bepleri aşikâr olan, aksi mütalâa edildiği takdir
de hukuk kaidelerinin insanı abese götürmesi gi
bi bir mâna anlaşılan beyanatına karşı millet
vekillerinin noktai nazarlarını açıkça ifade et
mekten men etmek gibi bir duruma düşmektedir. 

Arkadaşlar, Sayın Başkanın mütalâalarını 
dinlediniz. Demek ki Riyaset Divanı bu İçtüzü
ğün anlayışında 7 gün gibi bir müddeti nazarı 
itibare almıyor. Ben kendilerine şunu ifade ede
yim: Yedi günlük bir müddet eski Nizamname 
hükmünde müspet konmuş, sarih ifadesini bul
muş bir şekilde olmasa dahi, yedi gün zarfında 
milletvekillerinin vâki olacak tekliflerini tıpkı 
bir itiraz ve temyiz müddetinin cereyan etmesi 
gibi hüküm ifade eder. 

Arkadaşlar, buhusus anlaşılmadan Riyaset 
Divanı buyurdular ki, bir Çarşambayı düşünü
yorduk. Milletvekilinin yedi gün zarfında gele
bilecek teklifleri o rakamları karara bağlamadan 
gelmesi lâzımdır ki, bu teklifler nizamnamenin 
derpiş ettiği mânada bir hüküm ifade edebilsin. 
Aksi halde, 29 ncu günü bütçenin geldiğini ka-
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bul ediniz, bu takdirde bir gün içinde Meclisin 
bunu müzakere ve intaç etmesi gibi bir vaziyet 
hâsıl olursa Milletvekillerinin altıncı, yedinci dör
düncü günü vâki olacak teklifleri bu bütçe müza
kereleri başlamadan evvel vâki olmadıkça kıymeti 
nerede kalır. Rica ederim, arkadaşlar dâva ne 
bir parti mevzuudur, ne de bir politika mevzuu
dur. (Politika mevzuudur, sesleri). 

Pekâla o halde biraz da işin politik tarafın
dan konuşalım. 

Muhterem arkadaşlar, Riyaset Divanı Sayın 
Adnan Menderes arkadaşımızla olan hususi te
ması ifade ettiler. Bu temas partinin nizamna
me hakkındaki görüşünün ifadesi olmaktan ziya
de Meclis müzakerelerinin rapor dağıldıktan, ya
hut Bütçe teklifi tasarısı dağıldıktan dört gün 
sonra başlanmasına dair emrivakii karşılamak 
maksadiyle vâki olmuştur. 

Bütçe tekliflerinin Mecliste müzakere edüe-
bilmesi için Milletvekillerine tanılan, 7 gün zar
fında teklif verme hakları konulmuş ve bu müd
det te geçmiş olmalıdır. Aksi halde Riyaset Di
vanının mütalâası kabul edilirse 23 ncü günü 
dağıtılmış bir rapor üzerine 28 nci günü müza
kereye başlatan Riyaset Divanının son üç gün 
zarfında Milletvekilleri tarafından vâki olan 
tekliflerin müzakere dilememesi gibi bizi abes 
bir neticeye götürür. Vazıı kanunun maksadın
da hukuk kaidelerinde abese götüren teviller 
ve izahlar aramak yanlıştır. Riyaset Divanının 
huzurunuzda yaptığı açıklama, Meclisi Âlinizi 
a beşe götürmektedir. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Pazar-
tesiye kalsa okuyacak mısın? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, evvelâ bu
günkü önerge mevzuubahis olamaz. Bu doğru-
günkü görüşmede önerge mevzuubahis olamaz. 
Bu doğrudan doğruya Meclisin gündeminin tan
zimine ait hususlardan ibarettir. 

İkinci nokta, nerede önerge lâzım olduğunu 
ivedilik ve öncelik maddesi göstermektedir, 
okumanızı tavsiye ederim, o suretle tenevvür 
edersiniz. Riyaset Divanı Meclis mesaisini tan
zim etmekle mükelleftir. Hiçbir zaman Tü-
zükün bir kısmını başka, diğer bir kısmını da baş
ka şekilde tatbik etmek gibi bir garabete düş
mez. Demin de nizamnamenin 127 nci mad
desini tasrih ettim, herkes anlayışına göre fet
vasını verir. Bunun haricinde, şu cereyan eden 
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müzakere üzerine vaziyetin yeterliği kâfi görü
lüyorsa reye koyayım. (Sağdan gürültüler). 

Arkadaşlarımızın bir kısmı söz söylemek 
arzuediyorlar. Arzu... 

i)r. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — ('anım 
ne dedikleri malûm. Maksatları malûm. Obs-
trüksiyon mu, depstroksiyon mu yapacaklar? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüğaııe) — 
Müsaade ederseniz iki kelime söyliyeceğim, 
Emin Beyin günahlarını tartacağım. Bakalım 
hangimizin fazla. 

NİYAZİ AKSU (Antalya) — Sayın arka
daşlarım, 1948 yılı Bütçesi müzakereye başla
nacağı sırada, Sayın Muhalif Parti arkadaşla
rımın temas ettikleri mühim bir noktanın ef
kârı umumiyece bilinmesi için tavzih sadedinde 
söz aldım. 

Buyurdular ki, bir hafta içerisinde ve kısa 
bir zamanda bu bütçeyi alelacele çıkarma te
mayülü vardı i'. 

Yalvarırım arkadaşlar; böyle midir? Efkâ
rı. umumiye şunu bilmelidir, tam 50 gündük 
Bütçe Komisyonumuzda, Yüksek Heyetinizden 
birçoklarının mevcut bulunduğu bir Komisyon
da müzakere edilmektedir. Çatışa çatışa, ince
lene incelene her maddesi, her faslı gözden 
geçirilmiş bulunmaktadır. Ve sayın arkadaş
larım, elli gündenberi kendilerini de orada 
görmekteydik. Her lira ve her kuruş üzerinde 
uzun müzakerelerle incelenmiştir. Bir memle
ketin bir yıllık gelir ve giderlerini idare eden 
bir bütçe bir hafta gibi bir zamanda Yüksek 
Huzurunuza gelmiş ve buradan çıkarılmak iste
nilmiş gibi bir zihniyet uyandırmak çok hata
lıdır ve efkârı umumiye karşısında bunun 
tashihi lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım; Yüksek Heyetiniz bilir
ler ki her Milletvekili arkadaş her kanundan 
mesuldür, her Encümen de her Milletvekiline 
açıktır. Komisyon üyesi olarak seçilmiş bu
lunan arkadaşlar Komisyonda hazır bulunmak
la mükellef ve Komisyon toplantısında bulun
duklarını imza ile teyide mecburdur. Fakat 
Büyük Millet Meclisinin üyeliğini üzerine al
mış diğer arkadaşlar da Milletin vekili sıfatiy-
le her kanun ve maddeleri üzerinde dilediği En
cümene gider ve orada fikrini beyan ve müda
faa edebilir. 

Penıokral Partili arkadaşlar bütçe üzerinde 
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bizimle beraber gayet iyi çalışmışlardır. Fakat 
Şimdi ne istiyorlar? 

Bütçe Komisyonunda 50 gün birlikte sarf et
tiğimiz emekler ne oldu? Efkârı umumiyeye 
bir haftada bütçe çıkarılıyor bibi bir fikir tel
kin etmek doğru değildir. Bunun bu suretle 
gazetelere aksi memleket noktai nazarından iyi 
değildir. Kendilerinden daha insaflı ve doğru 
harekel etmelerini rica ediyorum. 

HASAN DİNÇER (Afyon karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım bu meseleyi konuşurken 
iki şeyi bir birinden ayırmamız icabeder. Bir, 
İçtizükün koymuş olduğu yedi günlük müddete 
ve senelerdenberi sürüp gelen teamüle ria
yet meselesi, birde zaruret halinde Meclis dâ
hili nizamnamesine hakimdir kaydiyle bu müd
deti kısaltmak meselesi. İçtüzükümüz Bütçe ta
sarısının değil, Bütçe raporunun dağıtılmasın
dan. başlıyarak yedi günlük bir müddet koy
muştur. Bu müddetin başlangıcı arzet-
tiğim gibi, tasarının dağıtılması değil ra-

. porun dağıtılması tarihidir. 27 nci mad
deyi az evvel Başkan okudular. Vaktinizi al
mak için ben okumuyorum. Bu maddedeki kayıt 
doğrudan doğruya Bütçe raporunun dağıtıl-
masiyle yedi günlük müddetin başhyacağma 
dairdir. (Maddeyi oku sesleri) 

O halde okuyayım : «Bütçe Kanunu ile ili
şikli olup gideri artırmayı ve geliri eksiltmeyi 
gerektiren değişiklikler veya ekleme madde
ler ancak ilişikli bütçe raporu dağıtıldıktan 
sonra 7 gün içinde tetkik olunur.» (İçinde ses
leri) Şüphesiz içinde. Bütçe raporu ayın 22 
sinde pazartesi günü dağıtıldı. Binaenaleyh ye
di günlük müddet bitmişti. Yedi günlük müdde
tin konmasmdaki sebep açıktır. Gelirin tezyidi ve 
giderin tnkisi için yapılacak tetkikler için va-
zıı kanun niçin bu müddeti koymuştur? Bu gibi 
tekliflerin 50 imza ile verilmesi içtüzük icabın
dan olduğuna göre milletvekilleri arasında fikir 
iştiraki yapılabilmesi ve bütçenin inceden inceye 
tetkik edildikten sonra böyle bir teklif yapılma
sına imkân vermek için bu müddet konmuştur. 

Binaenaleyh arkadaşlara böyle bir teklifi ya
pabilmeleri için konmuş olan bu müddeti kı
saltmakta isabet yoktur, zaruret yoktur, fayda 
yoktur. Nitekim 1945 senesinde bu müddetin 
3 güne indirilmesi için Berç Türker tarafın
dan yapılmış olan bir teklif bizden evvelki 
Mecliste reddedilmiştir. 

fi _ 
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Bu hususta Hasan Fehmi'nin Başkanlık yap

tığı Komisyon raporunun gerekçesi açıktır. 
müsaadenizle aynen okuyorum. 

Bu teklif üzerine Anayasa Komisyonunun 
verdiği raporun gerekçesi şudur. (Bütçe ka
nunu ile ilişikli olan giderin artırılmasını 
ve gelirin eksiltilmesini gerektiren değişiklikler 
veya ekleme maddeleri için teklifte bulunmak. 
Kanun Tasarısı üzerinde derinden incelemeler 
yapılmasına bağlı olup genel bütçemizi kapsan-
makta olan Büyük bir Kanun tasarısını ise öy
le üçgünde incelenmesine imkân olmadığına gö
re teklif reddedilmiştir.) diyor. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşhane) — Üç 
günde olamaz amma 6 günde olur. 

HASAN DtNÇER (Devamla) — iki günde 
de olamaz. Arkadaşlar. Şimdi bu yedi günlük 
müddetin müzakere başladıktan sonra da de
vam ettiğini biran için kabul edelim. Dağıtıl
dıktan iki gün sonra Bütçe müzakeresine baş
lanır ve uıııulmıyan bir süratle üç gün, içinde 
bütçe çıkarsa bu yedi gün içinde herhangi bir 
değiştirge vermek nasıl mümkündür? 

Arkadaşlar; yedi günlük müddet milletin 
bir senelik nıukaderatiyle ilgili olan bir bütçe 
üzerinde bütün melras arkadaşların münferiden 
veya müçtemian çalışmaları ve icabında elli ka
fa bil' araya gelerek, tetkikat yaparak önerge 
verebilmek ve değiştirge verebilmek için kasten 
konmuş bir müddettir. Binaenaleyh, bu nevi 
faydalar temin edecek olan bu hükmü zaruret 
olmadıkça veya mukabil bir fayda gösterilme
dikçe değiştirmek ve « Meclis gündeme hâ
kimdir » nıütalâasiyle kısaltmakta bir fayda 
görmüyorum. 

Gerçi sene sonu yaklaşmıştır, bütçenin se
ne sonunda çıkarılmasında fayda vardır, de
ne bilir ama; bütçenin süratle konuşulmasın
da mahzur da vardır. Binaenaleyh, encümen
de 50 gün gibi uzun bir müddet incelenen, di-
diklenen bir bütçenin Heyeti Celilenizde >) gün
de, 5 günde çıkarılmasında mahzur vardır. Bu
rada rahat rahat konuşalım, derinliğine nü
fuz edelim, mânasını anlıyalun, ne tahsisat ver
diğimizi, ne salâhiyet verdiğimizi anlıyahm. 
Sene başına yetişmezse iki satırlık bir kanunla 
bir aylık muvakkat bir bütçe çıkarabiliriz. 
Uzamasında fayda vardır, zarar yoktur. 

Bir arkadaşımızın, Milletvekilleri Bütçe Encü
menine gelebilirlerdi, gelmediler. Oradaki sözler 
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havaya mı, gidiyor, gibi sözlerinden bir mâna çıka
ramadım. Fakat Bütçe Encümeninde bu iş 50 gün 
konuşulmuştur, diye müzakereyi burada kısa 
kesmenin mânası yoktur. Eğer sadece Bütçe En
cümeninin incelemesi kâfi gelseydi, Heyeti Celile
niz huzurunda bütçenin konuşulmasına lüzum 
olmazdı. Bütçenin asıl konuşma yeri, asıl mu
rakabe yeri, asıl inceleme yeri burasıdır. Bu iti
barla İçtüzük'ün koyduğu 7 günlük müddete ve 
bunca senelerdenberi sürüp gelme taamüle uyma
mız lâzimdir. (Umdeme Meclis hâkimdir, sözünü 
hesaba almamızda fayda vardır. Reylerinizi ona 
göre veriniz. 

BAŞKAN — Yalnız bir noktayı tavzih ede
yim. Cumartesi sabahı dağıtılan bu rapor, 127 nci 
maddede mevzuubahis bütçe kanunu ile ilişikli büt
çe raporudur, yani her bakanlığa ait raporlar on
da mevcuttur. Yalnız Bütçe Komisyonunun 
umumi raporu Pazartesi günü dağıtılmıştır. Bi
naenaleyh, bütün raporlar bu sarı kitabın içinde 
mevcuttur. 

Buyurun, İsmet Eker. 
İSMET EKER (Çorum) —Arkadaşlar; Büt

çe müzakeresinin ehemmiyeti malûmdur. Bu
nu takdir etmiyen hiçbir arkadaş yoktur. 

Bütçe müzakeresi gününün tâyinine ait İç
tüzük hükümleri ve bunun teamülüne dair hu
suslar hakkında arkadaşlar lâzım olduğu kadar 
izahat verdiler. Bu teamüller bittabi tatbik edil
medikçe her vakit mûtâ da değildir. Lüzum 
ve zaruretine binaen bu müddeti kısaltır ve 
müdetine de riayet edilebilir. Buna hiç şüphe 
yoktur. Bu husustaki izahatında Hasan J)in-
cer arkadaşımız da fikirlerini söylediler. Ben
deniz, bütçenin, bütçe mânasını tezahür eti ren 
ve tekemmül ettiren mefhumun, Bütçe Kanunu 
lâyihasiyle detaylarından ibaret olduğu kana
atindeyim. Bunun içerisinde bütün teferruatın 
raporları ve tertiplerine ait herşey mevcuttur. 

Bütçenin umumi sözcüsünün raporunun, 
bütçenin şekli tetkikma ve bu tetkik neticele
rinde bazı tavsiye ve bazı mukayeseleri ifade 
eden bir mütalâadan ibaret olduğuna kaniim. 
Mesele böyle olunca, neden bu arkadaşlar bu 
meseleyi bu kadar izam ettiler. Haklı olan bir 
nokta var. Fakat o nokta izah edilmemiştir. 
Bütçenin konuşulmasına mâni değil, bir taamü-
lün ihlâli değil, bütçe müzakeratmm tahdit 
edilmesi mevzuudur o nokta. Binaenaleyh bu 
mevzuda Demokrat Parti ile Çoğunluk Partisi 
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arasında bir noktayınazar farkı var imdir? 
(Sağdan yok sesleri.) Cuma günü bağlıyacak 
olan hütee müzakeresi ayın kaçıncı i>;ünü niha
yet bulacak ki, buk dar telâş edilmek icabetsin? 
Bunlar az çok bir itidalle, bir düşünce ile tet
kik edilince, üzerinde durduğumuz bütçe müza
kere gününün bu kadar ihtilâfı mucip olmasının 
hiçbir mâna ifade etmediğine kani bulunuyo
rum. Binaenaleyh istediğimiz şey; bu bütçe 
mühimdir, Devletin hizmetlerini murakabe, iyi 
gidip gitmediği bütün Devlet ihtiyaçlarının tat
min edili]> edilmediği, bütün işlerin bir tekâ
müle tâbi tutulu]) tutulmadığı, intizam ve in
zibat vesair hususat üzerinde konuşulup, Dev
leti murakabe etmek olduğuna göre, bunun 
üzerinde durulacak bir şey yoktur. Bunun gü
nün tâyinidir, yoksa müzakerenin tahdit edil
mesini istediğimiz yoktur, bunun üzerinde iste
nildiği gibi konuşulacaktır. Bu sebeple bu ka
dar izama da lüzum yoktur. Binaenaleyh arka
daşlardan rica ederim; taamül dairesinde «ye
di gün içerisinde» denilmekle yeni bir tefsir 
mevzuunu arzetmek istemiyorum. Umumi mü
zakeresi sırasında yedi gün içinde de bir teklifin 
yapılabileceğine dair mâni bir mefhum var mı
dır? O dahi yoktur. Rica ederim arkadaşlar; 
bu husustaki müzakerenin kâfi görülmesi ve 
bütçe müzakerelerinin Cuma günü görüşülmeye 
başlanmasına karar verilmesi yolunda meseleyi 
bitirelim. 

HASAN FEHMİ ATAÇ ((lünıüşane) — 
Şahsıma taallûk eden iki cümle dolayısiyle bir
kaç kelime söyliyeceğim. Bu kısmın bitmesin
den sonra söz istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; başka söz ist iyen 
yoktur. Mevzu enine boyuna işlenmiştir. Tek
liflerin mahiyeti şudur : 

Cuma günü bütçe müzakerelerine başlanma
sı teklif edilmiştir. Bu teklifi, yani Cuma gü
nü müzakerelere başlanmasını kabul edenler.... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ay
kırı teklifi oya koyun. (Hangi teklif sesleri). 
Aykırı teklifi arzedeyim: Yedi günlük müddet 
âmir hükümdür. Bu yedi günlük müddet geç
medikçe... (Soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, karar yük
sek heyetindir. Kendileri istedikleri gibi söyle
sinler. 

Buyurun, kürsüden söyleyin, 
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İSMUT EKER (Corum) — Usul meselesi 

reye konurken rey esnasında söz söylenmez. 
BAŞKAN — Söz olarak vermiyorum. Lüt

fen teklifinizi izah ediniz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) - Ar

kadaşlar, gayet soğuk kanlılıkla teklifimi yapa
yını: (Jünkü Riyaset Makamı dahi takdirlerini 
indi kullanmaya başladı. Ben olsun soğuk kan
lılığımı muhafaza edeyim. 

BAŞKAN — indi kelimesini kabul etmiyo
rum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) Büt
çe müzakereleri, bütçe tevzi edildiği günden iti
baren yedi günlük müddet milletvekillerine ve
rilmeden başlıyamaz. Onun için Cumartesi gü
nü tevziini kabul etsek dahi Cumartesi sayılmaz. 
(Soldan niçin sayılmaz sesleri; gülüşmeler). 

BAŞKAN — Tefsir etmeyiniz rica ederim. 
Teklifinizi muhtasar olarak ve vazıh olrak söyle
yiniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Pa
zar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, 
Cumartesi günleri geçmeden bütçe müzakereleri
nin başlanmasını İçtüzüğe muhalif görüyorum. 

Bu teklifin reye konulmasını makamı Riya
setten rica ediyorum. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — İç
tüzükte tadil teklif ediyor, Anayasa Komisyo
nuna gitsin, ondan sonra görüşürüz. 

BAŞKAN — Efendim, neyi reye koyacağız? 
Teklifinizin mahiyeti malum değildir. Meclisi Âli
nin reyine sunulacak tekliflerin sarih olması 
lâzımdır. Mecliste müspet teklifler reye konur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — İndî 
takdirler olduktan sonra. 

BAŞKAN — İndî değil. Onun mânasını siz 
anlarsınız. 

Şimdi arkadaşlar, müzakerenin Cuma günü 
yapılması hakkındaki Riyasetin ileri sürdüğü 
teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Cuma günü 
müzakerelere başlanması hakkındaki teklif ka
bul edilmiştir. 

Şimdi bu maksatla Cumartesi ve Pazar gün
leri de dâhil olmak ve her gün sabah, öğle ve ak
şam olmak üzere üç, oturum yapılmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu oturumların sabah saat 9 da, öğleyin saat 
15 de, gece de 21 de başlanmasını teklif ediyo
rum. 

91 ft — 
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SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — tkinci 

oturum öğleden sonra kaçta dağılacak.' 
BAŞKAN —• Müsaade buyurun, hepsini arze-

deceğim. Sıra ile, hepinizin sözlerini kaydediyo
rum, görüyorum, birinizin sözünü unutacak de
ğilim. 

Şimdi sabah saat 9 da muvafık mı.' (Muva
fık sesleri). 

Sabahleyin saat 9 da toplanılmasını kabul 
edenler?... Etmiyenler... Sabahleyin saat 9 da 
toplanılmasına karar verilmiştir. 

Öğleyin saat 15 de toplanılması hakkında bir 
mütalâa var mı! 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, mü
saaden izle bu mesaiyi iki kısma ayırıp, geriye ka
lan müddette de istirahat imkânını verelim. Sa
bah saat dokuzdan 13 e kadar ve öğleden sonra 
•. a 1") den 22 ye kadar iki, toplantı yapı im asır 
teklif ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, mesaimiz, sabah 4 
saat, öğleden sonra 4 saat, gece de 3 saat olmak 
üzere 11 saat olacaktır. 

Şimdi Ahmet Oğuz arkadaşımızın gece, gün
düz, öğle oturumlarının birleştirilmesi hakkın
da bir teklifi var. Bu teklifi oyunuza sunu
yorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Öğleden sonraki oturumun saat 15 te yapıl
masını yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O ece oturumunu 3 saat kadar sürdüreceğiz, 
bütün vesaiti de ihzar etmiş bulunacağız. 

Saat 21 de başlamayı kabul edenler... Etmi
yenler... Gece oturumuna da saat 21 de başlan
ması kabul edilmiştir. 

Bundan maada, yarınki perşembe günü eli
mizde bir takım bütçeler vardır. Bunların da 
müzakeresine imkân vermek üzere yarm 15 te 
bir Birleşim akdedilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız arkadaşlarımdan istirhamımız şudur 
ki, vermiş olduğumuz bu çalışma kararlarına 
tebaiyetle cuma sabahı saat 9 da bütçenin 
umumi müzakeresine başlıyacağımız cihetle, 
burada bulunan arkadaşların hazır bulunmıyan-
lara bu keyfiyeti kendi delâletleriyle iblağ et
melerini ve bu suretle Riyasete yardımda bu
lunmalarını rica ederiz. 

Buyurun Hasan Fehmi Ataç. 
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Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ben 

de söz istedim. 
BAŞKAN — Karara iktiran etmiştir. Ha

san Fehmi arkadaşımız şahsı için söz iste
mektedir. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ben 
usul hakkında konuşacaktım. Ne istediğimi bil
meden git, yerinde otur olur mu? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Malî 
sene başının takvim senesiyle birleştirilmesinin 
günahını, eski arkadaşım, yine de şahsi dostum 
olan Emin Bey bana izafe ettiler. 

Teklif benim değil, Hükümetten geldi. Bel
ki müzakeresi sırasında ben de birtakım müta
lâa dermeyan etmiş olabilirim. Fakat herhangi 
bir teklif hakkında, Hükümetten veya Milletve
killeri tarafından verilmiş bir teklif etrafında, 
burada 465 Milletvekilinin herhangi biri bir 
mütalâa dermeyan ederse o günahı ona izafe 
etmek yalnız ve yalnız, arkadaşım Emin Sazak'-
m mantıkin a yakışır. (Burada yok, dışarda ses
leri). 

Gelsin de dinlesin. Kendisi benim de yakın 
arkadaşımdır, merak etmeyin. 

Arkadaşlar, malî senenin hazirandan geri 
alınması, bütçemiz birçok inşaatı; demiryolu, 
liman, rıhtım, hükümet konakları, mektep ve 
saire inşaatını ihtiva ettiği için memleketimiz
de de inşaat mevsimi (i - 7 aydan ibaret bulun
duğu için l)iı mevsimin ortasında, verilen inşa
at muhassasatmın yarısı sene nihayetinde iptal 
ediliyordu. Bunun değiştirilmesi için en çok 
konuşan da Emin Bey arkadaşımızdı. (Gülüş
meler). 

KŞIİKF DİZDAR (Giresun) —O/aman mü-
taahhiddi de onun için. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — Bina
enaleyh malî sene değiştirilmiş ise teklif hü
kümetindir. karar da Meclisi Âlinin. Bu hu
susta 465 şe taksim edilen günahtan bana da 
isabet edan varsa kabul ediyorum. 

Bizim İçtüzükünıüzde bir madde daha var
dır. Meclisi Âli lüzum görürse oraya da gide
bilir: Herhangi bir komisyonun Meclis açık 
olmadığı zaman, Umumi Heyetinizin karar ve 
müsadesiyle onun tetkikat ve çalışmaya de
vam etmesi imkânı mevcuttur, malî senenin 
mebdeini değiştirmek te mümkündür. Binaen
aleyh çıkan kanunların günahını birbirimize 
izafe etmektense eksiklerini tamamlamak daha 
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doğru olur, bunu arzetnıek isterini. 

Dr. SAİM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Vesaiti 
nakliye dediler, bilmiyorum, bu usul hakkında 
mıdır? Efendim biz nasıl gittik? Saat dokuzda 
evvelki gün çıktık, vasıta yok, otobüslerin ha
lini gördünüz, bir otobüsün içerisine dolduk. 
üstümüz, başımız çamur içinde kaldık, İdareci 
Üyeler bunu nasıl idare edecekler? Dışarıda 
yağmur, çamur, sovuk altında; soruyoruz; bu 
nereve gidecek, bu nere ve gidecek dive? üze

rinde bir yazı da yok. Ondan sonra arabalar da 
yetişmiyor. Bunu adamakıllı yapsınlar. Yok 
sa isterseniz sabaha kadar otururuz, sabahle
yin de kalkar gideriz. 

BAŞKAN' — Bendeniz birkaç defa arzettim. 
Divanı Riyaset gereken tedbiri almış ve almakta 
devam edecektir. Arkadaşların esbabı istira
hatını 1emiu edecek şekilde hareket edilecektir. 
Bundan müsterih olsunlar. 

(Umdeme devam ediyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Der/el Demiryolları ve Limanlan iş
letme (h-nel Müdürlüğü 1947 yılı Bilice' Kanu
nun <: bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/272) | 1 | 

BAŞKAN — Taşanımı tümü hakkında söz 
ist iyen var mı? 

Kfendim, Nuri Özsan arkadaşımız bunun 24 
tarihinde dağıtıldığı kanaatiyle söz istediler. 
Fakat bu bir tabı hatasıdır. Pazartesi dağıtıl
mıştır, görüşülmesi için ayrıca karar almıya lü
zum yoktur. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı' 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun 

MADDL .1. —• Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (820 000) li
ralık aktarına yapılmıştır. 

CETVEL 

B. Lira 
1 Ücret ve gündelikler 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

250 000 

[1] 32 sayılı basmayazı tutanağın sonundo-

Lira 
fiOO 000 

200 000 

20 000 

dır, 

3 (Çeşitli yardımlar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

4 Tazminat ödenek ve 
tâli ücretler 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

6 Çeşitli giderler 60 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

7 Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

9 İşletme, bakım ve ye
nileme giderleri 260 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

11 Yeni yapılar ve servet 
çoğalmaları 100 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

12 Yabancı demiryolları 
ile olan münasebetler
den doğan giderler. 150 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

(1 nci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN" — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler 
. . . Madde kabul edilmiştir. 

MA DDL 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isiyen yok-
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tur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . | 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE :!. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Hakanları yürütür. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler . . . TCtmiyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
Acık oya konulan tasarı hakkında oy vermi-

yen var mı? 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Acık oyun sonucunu ar/edeceğim : 

. 1947 O : 1 
Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme 

Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanuna açıkoya iştirak eden (•>09), kabul 
eden (283), reddeden (26) dır. 

Muamele tamamdır, tasarının kanuniyeti 
(28)}) oyla kabul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde yok
tur. Demin verdiğiniz karar mucibince yarınki 
perşembe «ünü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 16.30 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 
tiye sayısı : 465 

Oy verenler : 309 
Kabul edenler : 283 

Oya katılmayanlar : 151 
Reddedenler : 2 6 

Çekinserler : (J 
Açık Milletvekillikleri : 5 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz Ökmen 
Fakihe öymen 

[Kabul 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
lîasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Gl. Kefet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepo 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 

edenler] 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fehrettin Tiritoğlu 

İsmail Hakkı Uzunca ısılı 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BİTLİS 

Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

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

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

001 . 



ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüziin 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
îsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Sulıeyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Ilamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Frat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

B : 21 24.12 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÎRESUN 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Söknıensüor 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Kâzım Ay dar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker 

tZMÎR 
Beııal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Soracoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akü' Eyidoğan 
Aziz Samih llter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Abdurrahman Sürmen 

.1947 O : 1 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Çoşkan 
Hamdi Çelen 
Di-. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgnı 
Sait Azmi Feyzioğlu 
lıeşid Özsoy 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Koışrl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memdnh Îspartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahman Ulvi Bey-
dağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Koıgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar Özey 
Hilmi Öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Ali Zırh 
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SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Na^it Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Etem İzzet Benice (I.) 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Lûtf i Aksoy 
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SİVAS 

Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD. 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 

12,1947 O : 1 
Nazını Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
ITamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan 

Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
ihsan Olgun 
Alı met Sungur 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAJÖSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 

AYDIN 
Neget Akkor 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza lûrse^er 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 

Salih Inankur 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demireili 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Kamil Gündeş 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet ihsan Gür 
soy 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Nui'i özsan 

StNOB 
Suphi Batur 

[Oya kattlmıyanlür] 
AFYON KARAHİSAR 
di. Sadık Aldoğan 
Dr. Cemal Tunca 
Aluued Veâroğlu 

A » £ 
Miıştak Aktan 
Ahmet Alpaslan (1.) 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Falilv Rıfkı Atay 

Hilmi Atlıoğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (I.) 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergim 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen (1.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Emin Arkayın (I.) 
Dr. Mazhar Germen 
(1.) 

BALIKESİR 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhsin Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Biugül 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 
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ÇORUH 

Asım Us 
ÇORUM 

Dr. Mustafa Can l ek i n 
DENİZLİ 

Reşad Aydınlı 
Dr. Behçet Uz (Bakan: 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (Bakan) 

EDİRNE 
'.Mehmet K. Anaokulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Kmıd Agralı (i.) 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Cevat Dursun oğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
A İndin Potıtoğlu 
Kmin Sazak 

GAZİANTEP 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaîmoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör (t.) 

HAKKÂRİ 
Selim Swen (t.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülg-ani Türkmen 
(1.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rnsim Yurdmarı 

: 21 
İÇEL 

24.12 

Refik Koraltan 
İSPARTA 

Şevki Yalvaç 
İSTANBUL 

Enis Akaygeıî 
Cilmd Baban 
Celâl Bayar 
(W. Kof et Bele 
M arasa1 Fevzi Çakmak 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal Öke 
(D 
Dr. Akil Muhtar özden 
(i.) 

Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Ornl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başı (I.) 
Sami Güleüoğlıı 
Ekrem Oran (ö.) 
Dr. Kfmıran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
/'ilini Orhon 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Faik Seler 
öjner Taşçıoğlıı 

KIRŞEHİR 
ismail HakkıBakacıoglu 
S.ahir Kurutlııoğlu 

KOCAELİ 
Tsnıail Rüştü Aksal 
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Ali Dikmen' 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Dr. MuitsinFaik Dün
dar 
Kasim Erci • 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbcl 
Dr. Cafer Özelçi (î.) 
Malım ud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Erteni (ö.) 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil İdil 
Eroin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
01. Kinznıı Soviiktekm 
(î.) 
Abdürrczak Satana (1.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğhı 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Hal id Mengi 
il)rahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid BeMİ 

Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirınen-

SAMSUN 
Melımcd Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Oülek (Bakan) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

StÎRD 
Sabri Çeliktuğ (ö.) 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı (t.) 
Necmettin Sadak (Ba-. 
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
01. Fikri Tirkseş 

TOKAD 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 

URFA 
Razı Soyer 

VAK 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 

ZONGTODAK 
Şiııasi Devrin (Bakan) 
Emin Erişirgil (Ö.) 
Orhan Seyft Orhorı 
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[Açık MülctvekiUiMeri] 

Erzincan 
Giresun 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 
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S. Sayısı: 32 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 1947 yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe 

Komisyonu raporu (1/272) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 25 . XI . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 946, 6 - 3010 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 22 . XI . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın, gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

• Gerekçe 

Ekleme sebepleri: 
1. — 1947 yılında umumi iş hacmi % 12 nispetinde çoğalmış ve bunun neticesi olarak Bütçe 

Kanununun verdiği salâhiyetle işçi miktarında da % 5 artırma yapılmasına zaruret hâsıl ol
muştur. Diğer taraftan 4620 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (F) fıkrasına göre yapılan ter-
filer dolayısiyle ücretlerde artma husule gelmiştir. Halbuki emeklilik keseneği karşılığı olarak 
1947 bütçesine konulan tahsisat mevcut memur ve müstahdemlerden tensikata tâbi tutulacakla** 
nazarı itibara alınmak suretiyle hesabedilmiş bulunduğundan yukarda arzedilen sebepler dons-
yısiyle vâki artışlar nispetinde emeklilik keseneği de artmıştır. 

1947 yılı bütçemizin 3 ncü bölümünün 6 ııcı maddesinden aylık vasati sarfiyat 235 000 
lira kadar olup bir senelik tahakkukatm da 2 -00 000 liraya baliğ olacağı cihetle İdare Teka
üt Sandığına tediyesi gereken bütçenin bu tertibine mevzu 2 200 000 lira ödeneğe daha 600 000 
liranın aktarılması icabetmektedir. 

2. — Tasfiyeleri yapılan memurlara tüzük gereğince verilecek tazminatın nesabında 4178 sa
yılı Kanun gereğince verilmesi icabeden fevkalâde zamlar nazara alınmaktaydı, İlgililerin müra
caatları üzerine bu zammın da verilmesi icabedeceği neticesine varılmış olup evvelce ödenmi-
yen işbu fevkalâde zamların 1947 yılı bütçesinden tediyesini karşılamak üzere, gider bütçemizin 
4 ncü bölümün 2 nci (İdare hizmetinden çıkarılanlara ve kazaya uğrayanlara veya ailelerine 
tüzük gereğince verilecek tazminat) maddesine 200 000 lira miktarında ödenek aktarılmasına 
zaruret hâsıl olmuştur. 

3. — Telefon konuşmasına ait 1947 yılı ödenek teklifi 194b yılı sarfiyatına göre teklif olun
muştur. Bu teklifte 1946 yılının ilk altı ayı nazara alınmış olup halbuki bu devreye ait sarfiyata 
Posta, Telgraf İdaresince faturaları verilmemiş olan miktarlar dâhil bulunmadığına göre ödenek 
noksan hesaplanmış bulunmaktadır. 
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Telefon mükâlemelerinde âzami tasarrufa riayet edilmekle beraber idare hizmetlerinin icabet-

tirdiği âcil durumlarda tabiatiyle telefondan istifade olunmaktadır. Bu bakımdan sene sonuna ka
dar olan ihtiyacı karşılamak üzere 7 nci bölümün 2 nci (telefon ve başka haberleşme ücret ve gi
derleri) maddesinden yapılan 6 aylık sarfiyata nazaran bu maddeye daha 20 000 liranın aktarıl
ması lâzımgelmektedir. 

indirme sebepleri : 
1. — 1 nci bölümün 1 nci (daimî memur ve hizmetliler) maddesine dâhil kadro münhalleri-

nin karşılığı ödeneğin tasarruf edileceği ve esasen bu tertip daima ödenek bakiyesi arzetmiş ol
duğu cihetle bu tertipten 250 000 liralık ödeneğin indirilmesi mümkün görülmüştür. 

2. — Kanunlarla verilen istikraz salâhiyetlerinin tamamının istimal edilmemesi sebebiyle 6 nci 
bölümün 6 nci (faiz, acyo ve akça farkları) maddesinden 60 000 lirası tenzil edildiği takdirde ba
kiye ödeneğin ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

3. — Gerek 1946 yılındaki fiilî sarfiyata nazaran ve gerekse 1947 yılında beher ton kilometre 
karşılığı için tesbit edilen 82 gram kömürün 75 -80 gram sarfedilmck surtiyle tasarruf edileceği 
anlaşıldığından 9 neu bölümün 1 nci (binaların, muharrik ve müteharrik edevatın aydınlatma, ısıt
ma, yakacak, yağ ve başka müstehlek maddeler giderleri) maddesinden 100 000 lira indiril
miştir. 

4. — Bir kısım köprülerin takviyesi için gerekli çimentonun tedarik edilememesi dolayısiyle bu 
işlerin ikmali gelecek seneye bırakılmış olduğundan 9 neu bölümün 4 ncü (binaların ve başka 
tesislerin bakımı ve yenilenmesi) maddesinden 100 000 lira indirilmesinde bir mahzur görülme
miştir. 

5. — Altı aylık fiilî sarfiyata nazaran ve sene sonunun yaklaşması dolayısiyle bakiye kalan 
ödenekle ihtiyaç karşılanacağından 9 neu bölümün, 6 nci (bütün deniz taşıtlarının bakımı ve yeni
lenmesi) maddesinden 60 000 lira indirilmesi mümkün görülmüştür. 

6. — Gerek inşası derpiş edilen ve gerekse başlanmış olan binalar için lüzumlu olan çimento te
darik edilememiş olduğundan 11 nci bölümün 2 nci (Türlü yeni yapılar, tsisler karşılıklariyle arazi 
ve mülk satmalına ve kamulaştırma bedelleri) maddesinden 100 000 lira tenzil edilmiştir. 

7. — Onarma karşılığı olarak masraf ihtiyar edilmiyeceği cihetle 12 nci bölümün 1 nci (transit 
vagonlarının tadil, tazmin ve onarma ücreti ve kiralanacak vagon ve lokomotiflerle deniz taşıt
larının kira ve onarma karşılık ve giderleri) maddesinden 150 000 lira indirildikten sonra bakiye 
kalan ödenek ihtiyacı karşılıyabilecektir. 

Bu itibarla mzkûr kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe Kamisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu • 20. XII. 1947 

Esas No. 1/272 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme m akla okundu ve görüşüldü 
Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 25 . XI . 1947 tarihli ve 6/3010 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale buyrul-

Tasarı, adı geçen Genel Müdürlüğün 1947 
yılı bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelin türlü 
tertipleri arasında 820 000 liralık aktarma ya
pılmasını temin maksadiyle hazırlanmıştır. 

Bu aktarma ' isteğine göre: 6 000 lira 
2454 sayılı Kanun gereğince verilecek emekli 

( S. Sayısı : 32 ) 
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keseneği ile maluliyet karşılığı tertibine eklen
mektedir. Buna sebep olarak da bu bölümün 
aylık gideri 235 bin lira kadar olduğundan bu 
bölüme yıl başında konan ödeneğin yetmiyece-
ği anlaşıldığından arzedilen miktarda ödemeye 
ihtiyaç hâsıl olduğu açıklanmıştır. 

İdarede yapılan tasfiye neticesinde idare 
hizmetinden çıkarılanlara verilmekte olan ve 
bugüne kadar olağanüstü zamlar nazara alın
madan ödenen tazminatın, idarece bu zamlar
la birlikte, ödenmesi zarureti neticesine varıl
dığından buna ait tertibe daha 200 000 liranın 
ilâvesi icabetmiştir. 

Telefon ve başka haberleşme ücretleri ter
tibine de 20 000 liranın eklenmesi gerekmiştir. 
Toplamı 820 000 liradan ibaret olan bu ödenek
ler tertiplerinde artık kalması umulan, ücretler 
ve gündelikler faiz, acyo işletme, bakım ve ye
nileme giderlerinin bazı maddelerinde yeni yapı

lar ve tesisler, yabancı demiryolları ile olan 
münasebetlerden doğan giderler tertiplerinden 
aktarılmak suretiyle temin edileceğide yapılan 
incelemeler ve açıklamalardan anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca uygun görülerek kabul edi
len tasarı Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten t. H. Tiyrel M. Eriş 
Kâtip 

Ankara 
F. Öymen 

Ankara 
C. Gölet 

Bursa 
Dr. M. T. Simer 

Kocaeli 

Amasya 
A. K. Yiğit oğlu 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Diyarbakır 
£. Vluğ 

Niğde 
F. Ş. Bürge R. Gürsoy 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Bursa 
F. Bük 
Kırşehir 

Ş. Torgut 
İzmir 

S. Dikmen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (820 000) li
ralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
§. Adalan r 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Oülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
N. Gündüzalp 

Çalışma Bakanı 

( S. Sayısı: 82) 
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Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

B. M. Ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

1 Ücret ve gündelikler 
1 Daimî memur ve hizmetliler 250 000 

Çeşitli yardımlar 
6 2454 sayılı Kanun gereğince verilecek emekli kesendi ile 

maluliyet karşılığı 600 000 

Tazminat ödenek ve tâli ücretler 
2 idare hizmetinden çıkarılanlara ve kazaya uğrıyanlara, veya 

ailelerine tüzük gereğince verilecek tazminat 200 000 

Çeşitli giderler 
6 Faiz, acyo ve akçe farkları 60 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 20 000 

işletme, bakım ve yenileme giderleri 
1 Binaların muharrik ve müteharrik edevatın aydınlatma, ısıt

ma, yakacak yağ ve başka müstehlek maddeler giderleri 100 000 
4 Binaların ve başka tesislerin bakım ve yenilenmesi (Elek

trikli ve elektriksiz işaretler dâhil) 100 000 
6 Bütün deniz taşıtlarının bakım ve venilenmesi 60 000 

11 Yeni yapılar ve servet çoğalmaları 
2 Türlü yeni yapılar, tesisler karşılıklariyle arazi ve mülk 

satınalma ve kamulaştırma bedelleri (Fidanlıklar dâhil 100 000 
12 Yabancı - demiryolları ile olan münasebetlerden doğan giderler 

1 Transit vagonlarının tatil, tazmin ve onarma ücreti ve kira
lanacak vagon ve lokomotiflerle deniz taşıtlarının kira ve 
onarma karşılık ve giderleri 150 000 

TOPLAM 820 000 820 000 

^ m f c ı 
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