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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Devlet Meteoroloji Bütçesi kabul olundu. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin tümü 

üzerinde görüşüldü : 
Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili Kayseri Milletvekili 

M. Zeren î. Kirazoğlu 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
N. Tlaber 

îkiııci Oturum 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi kabul 

olundu. 
Adalet Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde 

bir müddet görüşüldükten sonra; 
Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Adalet Bakanlığı Bütçesinin tümünün görü

şülmesine devam olundu. 
Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili 
Balıkesir Milletvekili 

8. Ytrcah 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

8. Baran 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tehü 

Dördüncü Oturum 
Adalet Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
23 . II . 1951 Cuma günü saat 10 da toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

1. Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

8. Baran 
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Soru 

Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Of ve Rize'
deki çay bahçelerinin tesis tarihlerine göre beş 
yılı doldurmıyan miktarlariyle mesahai sathiye-
lerine ve çay bahçesi kuranlara parasız veril-

1. •— 1951 yth Bütçe Kanunu tasansı ve fiüt-
çe Komisyonu raporu (1/77) 

mesi gereken kimyevi gübre ve mualeceye dair 
olan yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/219). 

tLEN KAĞITLAR 

nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/133) 
(Gündeme), 

6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/134) (Gündeme); 

7. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/143) (Gün
deme); 

8. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/144) (Gündeme); 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/145) (Gündeme); 

10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun, tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/146) (Gündeme). 

• • • 

A — Tapu ve Kadastro Genel . Müdürlüğü 
Bütçesi: 

2, — HAVALE I 

Raporlar 
1. —Ankara Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/131) (Gündeme); 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/142) (Gündeme); 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa biğlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/132) 
(Gündeme); 

4. — 4353 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desiyle tanınan ve 5530 sayılı Kanunla uzatılan 
yetkinin altı ay uzatılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye ve Adalet Komisyonları rapor
ları (1/137) (Gündeme); 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka-

B I R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati,: 10,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın (Kayseri). 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

« • » 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 613 — 



B : 49 23. 
BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğü Bütçesi hakkında görüşmelere başlıya-
cağız. İttihaz buyurduğunuz görüşmelerin beş 
dakika ile tahdidi kararının tatbikma devam 
edeceğiz. 

Kâmil Boran 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Arkadaşlar; Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün 1951 Bütçesi, 23 . III . 1950 gününde 
yürürlüğe giren 5602 sayılı Tapulama Kanunu 
ile verilen ek ödenek de nazara alındığı takdir
de, 1950 bütçesinden 469 438 lira tutan bir faz
lalıkla 11 579 149 liradır. 

1951 bütçesiyle 1950 bütçesi arasında, hiz
met nevileriyle hizmetler için konulan ödenek
ler bakımından esaslı bir fark yoktur. 

Tapulama Kanunu ile C. H. Partisi iktidarı 
memleketin mühim dâvalarından birine el koy
muş bulunmaktadır. 

Bütçe Komisyonunun üyelerinden sayın 
Hamdi Türe ile sayın Esat Budakoğlu tarafın
dan kaleme alman raporda denildiği gibi (bu 
dâva, memleketin sosyal bünyesinde huzursuz
luk yaratan hukuki ihtilâflara yol aaçn hattâ 
birçok cinayetlerin ikama sebebiyet veren halli 
zaruri bir memleket meselesi) dir. 

Tapulama Kanunu Devlete ait olup gizli kal
mış birçok Devlet mallarının meydana çıkma
sını da sağlamaktadır. 

Sözü geçen raporda sayın Türe ve Budak
oğlu taraflarından belirtildiği üzere, bu Umum 
Müdürlük için ihtiyaçlara göre bir teşkilât ka
nunu hazırlanılmasmı, personel eksikliğinin ta
mamlanmasını, iyi vasıflı personel yetiştirilme
sini ve tapu idarelerine karşı olan hoşnutsuzluk 
ve şikâyetlerin giderilmesini biz de temenni ede
riz. 

Tapulama işinin bütün memlekette nasıl bir 
tertip ile ne kadar zaman zarfında bitirilebilece
ğinin tesbitinde ve halka tebliğinde fayda gö
rürüz. 

NECDET İNCEKARA (izmir) — Muhterem 
arkadaşlar, milletimiz için ıstırap kaynağı olmuş 
ve olmakta devam eden bir mevzu ile alâkalı 
umum mülürlüğün bütçesini görüşmekte bulu
nuyoruz. Bendeniz bu bütçenin fasılları üzerin
de değil, yalnız bu ıstırabın tamamını ortadan 
kaldırmak için çıkarılmış olan Tapulama Kanu
nunun tatbikatında mühim gördüğüm bir noktayı 

1.1951 0 : 1 
j hükümetin nazarı dikkatine koymak üzere söz 

almış bulunuyorum. Bu ıstırapların tafsilâtına 
girişmeye lüzum yoktur. Gayet açık bir şekilde 
esasen Encümen gerekçesinde belirtilmiş ve yine 
her birimiz milletin bağrından kopup geldiğimiz 
için bunları etrafiyle biliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, geçen yaz izmir Mil
letvekilleri olarak vilâyetimiz dâhilinde yaptığı
mız gezilerde vatandaşların büyük bir toprak 
sıkıntısı içinde olduğuna şahit olduk. Bize de
diler ki, toprak yok, tütün ve pamuk tarlaları
mızın bir yıllık icarı 100 liradan aşağı değildir, 
Hazineye ait birçok toprak ve arazi vardır. Bun
lar da geçmiş zamanlarda nüfuzlu şahsiyetler 
tarafmlan fuzulî olarak işgal altına alınmıştır. 
İstiyoruz ki, buranın kadastrosu yapılsın ve 
Hazineye ait topraklar meydana çıkarılsın ve 
topraksız olan köylüler de bundan faydalansın. 
Bu çok yerinde ve büyük bir ihtiyacı ele alan 
bir tekliftir arkadaşlar. 

Geçen gön bütçenin umumi müzakeresi sıra
sında bir arkadaşımız tapulama mevzuunun çok 
uzun vadeli işlerden olduğunu ve hattâ bunun 
30 - 70 sene içinde tamamlanabileceğini ileri 
sürdüler. Bu uzun vadeli işlerin mebdei hareket 
noktasının iyice tâyin edilmesi ve en verimli 
neticeyi verecek yerden başlanmasının zaruri 
olduğu kanaatindeyim. Buna göre nüfus kesa
feti çok olan ve binnetiee nüfus basma düşen 
ziraate elverişli toprak miktarı pekaz olan yer
lerde Hazineye ait ziraate elverişli topraklar 
açıkgözler tarafından kendi toprakları içine alın
mıştır. Hazinenin bunda büyük zararı vardır. 
Bu gibi bölgelerde tapulama işlerinin tercihan 
başlaması icabedeceği kanaatindeyim. Böyle olur
sa iki bakımdan faydalı olur : Hâd bir şekil 
almış olan toprak ihtiyacı karşılanarak hem bir 
taraftan köylüler tatmin edilecek ve hem de 
Hazinenin kayıplarına bir son verilmiş olacaktır. 
Bu suretle tapulama işlerinde Hükümetinize 
yüklenecek masrafların yalnız karşılığı değil, 
ondan daha büyük miktarda kazançlar elde edil
miş olacaktır. Bunları rakamla ifade etmek isti
yorum. intihap dairemiz olan İzmir'de Hazine
ye ait, fakat işgal altında olan yüz bin dönüm
den fazla topraklar bulunduğunu o yerler halkı 
bize açık olarak bidirmişlerdir. 

Hattâ biz de bunu bir muhtıra halinde bil-
münasebe Ziraat Bakanlığına sunmuş bulunu
yoruz. Yüzbin dönüm, beher dönümü yüzer lira-
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dan on milyon lira tutar. Bendeniz fazla müba
lâğadan hoşlanmadığım için, yarısını hazfedi
yorum, en az beş sene Hazine beş milyon liralık 
bir varidat temin edecektir. Bu gibi yerlerde 
tapulama işine girişecek olursak. Bu da büyük 
külfet içinde buulnan hazinemize büyük bir fe
rahlık verecektir zannediyorum. 

Bu bakımdan rasyonel çalışmayı kendisine 
şiar edinmiş olan Hükümetin bu noktai nazarına 
iştirak ederek tapulama işlerinde anlattığım 
şartları haiz olan bölgelerden başlamasının fay
dalı olacağı kanaatini arzederim. 

Bu tapulama mevzuunda konuşulacak çok 
şeyler olduğu için bendeniz ancak bu noktayı ar-
zetmekle iktifa ediyorum, benden sonra gelecek 
arkadaşlar elbette diğer hususları tafsil ede
ceklerdir. 

ŞEVKET ECEVÎT (Sivas) —Aziz arkadaş
larım, bendeniz Tapu, Kadastro Genel Müdür
lüğü üzerinde geniş konuşmak isterdim. Vaktin 
darlığı sebebiyle iki üç noktaya işaretle iktifa 
edeceğim. 

Arkadaşlar; 27 sene bu memleketi müraka-
besiz idare eden Halk Partisi memleketin baş 
dâvası olan tapu kadastroyu ihmal etmiş, köy
lünün baş ihtiyacı olan bu mevzu geri bırakıl
mış ve tatbik edilmemiştir. 

Arkadaşlar; Tapulama Kanununun 1945 yı
lında hazırlıkları ikmal edilmiş, aradan beş yıl 
geçtiği halde şurada burada alıkonulmuş ve ni
hayet 1950 yılı Şubat ayında çıkarılmıştı. Ne 
güzel bir tecellidir ki, tatbiki bize düştü. Eski 
iktidarla yeni iktidarın halk hizmetini, anlayış 
tarzını burada kısaca tebarüz ettirmek iste
rim. Eski iktidar halk hizmetinin en başında ge
len tapu işini, tapulama işini 27 senedir eline 
alamamış ve nihayet ayrılacağı son günlerde bu 
kanunu kabul etmiş, yeni iktidar ise bu mevzuu 
bütün hızı ile eline almış ve hattâ Devletin ba
şında bulunan salahiyetli ve mesul şahısların hu
zuru ile bu kanunu tatbika koymuş, böylece hal
kın ayağına gidilmiş ve ona en büyük derdine 
deva, yarasına ilâç bulunduğu müjdelenmiş, "hal
kın içine girilerek bu dâvanın en mühim dâv-a 
olarak ele alındığı ispat edilmiş ve mesele hal 
yoluna konulmuştur. İşte arkadaşlarım, bu hal, 
eski iktidarın 27 seneden beri ihmal ettiği bu en 
mühim halk işine, yeni iktidarın hemen el, koy
ması ile yine yeni iktidarın halkı ve hizmetini 

.im o : i 
nasıl anladığını da, halka hizmeti ne mânada 
anladığını da gösteren en büyük bir delildir. 

Arkadaşlarım, zaman zaman bize Hükümet 
olarak, parti olarak ne yaptınız diyorlar. Arze-
deyim ki, parti olarak memlekete büyük kıy
meti şu şekilde yapmış bulunuyoruz: 

Hatırlarsınız, hepinizin bildiği mevzudur, 
Atatürk eğer İstiklâl HaTbini kazanmış ise, Ata
türk eğer en büyük inkilâpları dünya muvace
hesinde yapmış ise, bunun başlıca esaslı unsuru 
şudur : Malûmunuz olduğu üzere Atatürk bu 
milletin asli cevherini, onun bünyesindeki varlığı 
gayet iyi sezebilmiş ve o şekilde İstiklâl Harbini 
ve inkilâpları milletle beraber başarmıştır. İşte 
Demokrat Parti aynı şekilde ıpailletin içinde bulu
nan cevheri keşfetmiş, millete yakın olmanın 
milletin içinde ve yanında bulunmanın ve onun
la beraber hareket etmenin sırrını anlamış, ve 
bu suretle eski zihniyeti atmış yepyenibir zihni
yetle halk hizmetinde bulunmuştur. Yeni Hükü
metin bu zihniyet ve ciddî kareketle halkın en 
baş derdi olan tapu işiyle ilk merhalede baş 
başa kalışı bu büyük dâvayı halletmek yoluna 
girmiş bulunuşu takdire değer bir mahiyet arzet-
mektedir. 

Arkadaşlarım, tapulama işinin ne kadar lü
zumlu olduğu komisyon raporunda gayet güzel 
belirtilmiştir. Hepinizin de malûmu olan bu mev* 
zuu tekrarlamaktan sakınacağım.Ancak vakit dar 
olduğu için son teklif ve temennilerimi yaparak 
huzurunuzdan ayrılacağım.. 

Arkadaşlar, komisyon raporunda dâ işaret 
edilmiş, bu genel müdürlük nezdmde yaptığım 
tetkikler neticesinde bu tapulama işinin 20 senöâe 
bitirilebileceğini haber almış bulunuyorum. Eğer 
bu böyle ise, çök uzun bir mehildir. Zfra 20 se
ne içerisinde halledilmesi memlekette devam eden 
ıstırapların biraz daha ileri götürülmesi demek
tir.. Bu müddet çok fazladır. 

Arkadaşlar, senede 3 vilâyetin tapulama işinin 
halledilmesi çok ağır çalışma tarzını işaret et
mektedir. Müddet çok uzundur. Bu itibarladır 
ki, sizlerden evvelâ huzurunuza gelmiş bulunan 
Genel Müdürlük Bütçesinin aynen kabulünü ri
ca ediyorum. Bu meyanda iç İskân ve toprak 
tevzi işleriyle beraber ve hattâ onun başmda 
olarak gelecek yıl eleman unsurunun da temini 
imkânlarını sağlıyarak ve bugünkü kadastro ile 
tapulama işinin iki misline ircaı suretiyle bu 
ehemmiyetli yurt sinin yirmi senelik bîr zankanı-
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nın on seneye indirilmesi yolu ile bu mevzuun 
hallini bilhassa Adalet Bakanından ve Hükümet
ten riea ederim, maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞItAN — Ahmet Başıbüyük 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, benim mâruzâtım bir iki temen
niden ibaret kalacaktır. 

Komisyon raporunda 291 ilçede kâtip bulun
madığı için işlerin aksamakta olduğu bilhassa 
belirtilmektedir. Hakikaten tapu dairelerinin 
başlıca şikâyet mevzuu işlerin gecikmesidir. 
Kâtiplerin bu kadar az olmasına rağmen birçok 
yerlerde terakümün mevcut olduğunu esefle 
görmekteyiz. Bilhassa seçim bölgem olan Ço
rum'da tetkikat yaptım. Çorum'un 73 000 e ba
liğ olan nüfusu vardır. Tapu dairesinde bir mü
dür, bir müdür yardımcısı, bir başkâtip ve üçte 
kâtip var ki ceman 6 kişiye baliğ olmaktadır. 

Diğer taraftan Çorum'un 66 000 nüfusu olan 
İskilip Kazasında bir memur ile bir de kâtip 
vardır. Eğer Tapu Umum Müdürlüğü bunlar 
arasında bir muvazene temin ederse her halde 
şikâyet bir dereceye kadar önlenmiş olabilir. 

Arkadnşlar, memleketimizde birçok yerlerde 
kadastro işleri ikmal edilmiş ve ekipler başka 
yerlere kaldırılmıştır. Keza tapulama işleri de 
hararet ve hassasiyetle takip edilmektedir. 
Arkadaşlar, bunun sonu takip edilmedikçe, 20 
sene sonra neticesinin sıfıra müncer olacağında 
hiç kimsenin şüphe etmemesi lâzımdır. Kadas
tro gören birçok yerlerde kadastro muameleleri 
takip edilmediği için işler keşmekeş halini al
mış bulunmaktadır. Emlâk satılmış, bölünmüş, 
taksime uğramış, bunlar kadastroda işlenme
miş olduğu için hukuki kıîymetlerini kaybede
cek bir dereceye varmış bulunmaktadır. Buna 
da bir hal çaresi bulunmak lâzımdır kanaatin
deyim. . 

Tapu dairelerindeki kayıtların bir kısmı 
arap harfleriyle yazılı bulunmaktadır. Arap 
harfleriyle okuyup yazan memurların gittikçe 
adedleri azalmakta olduğuna göre bu kayıtların 
yeni harflere çevrilmesi isabetli olacağı kanaa
tindeyim. Hele siyakat harfleriyle yazılı eski 
kayıtları bugün bizler dahi okumakta müşkülât 
çekmekteyiz. 

Bugün tapu kayıtları sıra numarasına göre 
yâlnız bir deftere işlenmektedir. Âmme hizmet
lerini halkın ayağına götürmek prensip olduğu
na göre yeni yeni kazalar ihdası veya tam te- ı 
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şekküllü nahiyeler kurmaya doğru gidilmesi 
muhakkak olduğuna göre ilerde müşkülâta mâ
ruz kalmmaması için bunların köy köy defter
lere işlenmesi her halde mühim bir mevzu olsa 
gerektir. Kaldı ki mahkemelerden sorulan sual
lere'de, muamelelerin bir deftere kayıt edilmiş 
olması sebebiyle zamanında cevap verileme
mektedir. Bunun sebebi de yalnız defter sıra 
numarasına göre kaydedilmiş olmalarından ile
ri gelmektedir. 

Tapu dairelerindeki şikâyetlerin en mühi
mini, işlerin uzaması teşkil etmektedir. Bilhas
sa suiistimaller bundan ileri gelmektedir. 

Arkadaşlar, küçücük bir muamelesini takip 
etmek ve neticelendirmek için bir dul kadının 
47 defa tapu dairesine gidip geldiğini tesbit et
tim. Adliyede, hepiniz bilirsiniz, bir taliki mu-
hakemat defter vardır. Hâkim hangi günler 
hangi dâvalara bakacağını bilir, keza bunları 
alâkalılara tefhim eder. Tapu dairelerinde de 
hangi işlerin hangi gün neticeleneceğini tesbit 
etmek ve taliki muhakemat defteri gibi bir usul 
takibetmek yerinde olur. Her vatandaş tapuya 
geldiği zaman o gün işinin görüleceğini bilir ve 
eğer işi her hangi bir sepeple talike uğramışsa 
kendisine talik sebebi söylenmek suretiyle va
tandaşların huzur içinde köylerine gönderilme
si kabil olur zannediyorum. 

BAŞKAN — Yusuf Aysal. 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Sayın arka

daşlar, Anayasanın teminatı altında bulunan 
mülkiyet ve tasarruf gibi esas hakların muha
faza ve siyanetine matuf tapulama işinin geçen 
yıldan beri müspet bir sahaya girmiş olmasını 
memnuniyetle kaydederim. 

Yalnız bütçede, istihdaf edilen hizmetlerin 
karşılığı olarak konan ödenekler, samimî olarak 
ifade edilmek istenirse azdır. Tapulama gibi çok 
mühim bir işin 20 yılda tahakkuk ettirilmesi, 
benden önce temas eden arkadaşımızın söylediği 
gibi, ıstırabın daha 20 sene devam etmesi de
mektir, Bu ödeneğin bir misline çıkarılması 10 
senede bu işin hallini mümkün kılabilir. Bittabi 
Ibu da bütçenin imkân ve takatine bağlı bulun
maktadır. Şayanı şükrandır M, bu kanun geçmiş 
devirlerde olduğu gibi, bir tarlanın çift tapusu
na imkân vermemektedir. Çift sahibi yoktur ve 
bundan sonra da olmıyacaktır. 

Arkadaşlar, tapulama işlerinin süratle ve is
tenilen şekilde yürüyebilmesi için Tapu ve Ka-
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clastro Okulunun tevsi edilmesi, burada teknik 
elemanların yetiştirilmesi ve yetiştirilen bu ele
manların yurdun muhtelif köşelerine gönderil
mesi gibi mühim bir mevzu karşısındayız. Bu işi 
Sayın Adalet Bakanlığının ehemmiyetle el al
masını temenni etmek hakkımız olsa gerektir. 

Yıllardan beri devamedegelen huzursuzluk 
vatandaşlar arasında arzu edilmiyen birtakım 
nahoş hâdiselerin bertaraf edilmesi için köylü ve 
şehirlilerin ıstıraplarının bir an evvel dinmesi 
behemahal bu işlerin derhal görülmesine bağlı
dır. 

Bu vadi de Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğünün çalışmalarını övmek ve bu iş içinde ça
lışan genç arkadaşlarımızı takdir etmez ve kısa 
bir zamanda bu işleri intaç edeceklerini bekle
mek arzumuzdur. Kendilerine bu kürsüden şükran
larımı arzetmeyi bir vazife bilirim. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın ar
kadaşlarım, benim not ettiğim kısımların ekse
risi sayın arkdaşlar tarafından ifade edildi. Ben 
kalan bir iki noktayı arzedeceğim. 

Anadolu'da hakikaten 21 milyon nüfusumu
zun 15 milyonu köylü olduğuna göre birçok köy
lerimizin tapusu yoktur. Size bir misal de ver
miş olayım. Mıntakamda birkaç köy hem Fethi
ye ve hem de Burdur îline vergi verir. Verme
diği takdirde jandarma, haciz, her türlü tecziye 
cihetine gidilir. Bu 30 seneye yakın böyle devam 
etmektedir. Kangren olan bu yarayı Demokrat 
Parti Hükümeti halledecektir. Tapusu olmadığı 
için bilhassa bu sene Ziraat Bankasının bol bol 
yaptığı kredilerden istifade edemediler. Çok acı, 
çok hazin bir vaziyettir. Bu tapulama işini bü
yük bir hassasiyetle şevki idare eden genel mü
dürden sorduğum zaman ancak yirmi senede ya
pabileceğiz dedi. Aksi takdirde kadrolarımızı bir 
misli artırmak ieabedeeektir. Bunu verirseniz 
yaparız, dediler. Kendisine inandım, dört milyon 
lira bulmak lâzımdır arkadaşlar. 

Çok rica ederim, bütün bütçemizin fasıllarını 
bir ekspres sürati ile geçiyoruz, bunlar arasında 
tasarruf edilecek kısımlar vardır, daha evvel 
bu hususta tekliflerim vardı, aksi tesadüf Diya
net İşlerine rasgeldi, meteorolojide ve diğer 
Bakanlıklar devrinde meselâ mefruşattan bir 
milyon lira olmak üzere, öteberi masraflarından, 
kırtasiye giderlerinden tasarruf yapmak müm
kündür, Bunlardan temin edeceğimiz 3 - 4 mil-
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yon lirayı buraya verelim, mademki, mülkiyet 
hakkı kutsiyet ifade eden bir mevzudur, bunu 
temin edelim ve bu bizim iktidarımıza nasip ol
sun arkadaşlar. Bunu bilhassa rica ediyorum. 

Arkadaşlar, tapulama işi 20 seneden beri es
ki sistemle, kaplumbağa sistemiyle devam ede-
gelmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığının ve iller Bankasının 
yaptığı şekilde değil, Harita Umum Müdürlü
ğünün tatbik ettiği Foto - grafometrik sistemle, 
yani tayyareden fotoğraf almakla fevkalâde 
mümkündür. Bunu bu sistemle yapalım arka
daşlar. 

Arkadaşlar; küçük bir noktayı 6la arzetmek 
istiyorum; geniş bir vatandaş kütlesini üzen bir 
mesele vardır, o da gecekondu meselesidir. Gece
kondu evlerinin ne yüz numaraları vardır, ne 
suları ve ne de ışıkları vardır, bunların tapu
ları da olmadığı için komşular arasında daima 
bir ihtilâf mevzuu olmaktadır. Bu itibarla bu 
işin de süratle ele alınmasını ekseriyeti teşkil 
eden bizim iktidarın halletmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Keşşaf Mehmet Korkut. 
KEŞŞAF MEHMET KORKUT (Bilecik) — 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
Mehmet özbey arkadaşımın sözlerine tamamen 
iştirak etmekle beraber ben de birkaç söz söy-
liyceğim: 

Tapu ve kadastrosuzluk yüzünden ne kadar 
hâdiseler, ölümler olduğu cümlemizce malûm
dur. Bu işlerin bir an evvel halledilmesi ile bu 
gibi vakayi de ortadan kalkar. Binaenaleyh Ta
rım Bakanımızın Bütçe Komisyonunda vait 
buyurdukları veçhile bu sene, muhtelif mahal
lerde teşekkül edecek bu heyetlerin mesaisini 
kolaylaştırmak için mümkün olduğu kadar lâ-
zımgelen tahsisatın verilmesi yerinde olur. 

Tapulama işlerinde kullanılacak muvakkat 
memurlar meyanmda (Tapu - Kadastro) Mek
tebinin tatil devresinde bu mektep talebelerin
den de istifade edilmesi hem talebenin stajı 
bakımından, hem de az da olsa alacağı ücretler 
tahsillerine medar olacağından faydalı olur ka
naatindeyim. Şimdiye kadar tapucuların teftiş
leri çok az olmaktadır. Tapu müfettişleri tef
tişlerini yaparken teftiş yaptıkları mahallin 
halkı ile de temasta bulunması lâzımdır. Bunla
rın böyle kontrolsüz bırakılması birtakım rüş
vet almasını bilenler için bir fırsattır. Dün bir 
arkadaşımın Adalet Bütçesi konuşmasında söy-
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ledikteri gibi rüşvet verenlerin değil, müspet ol
duğu takdirde alanların tecziye edilmesi mat
luptur. 

Tapuda işleri olan vatandaşların kimisi malî 
vaziyeti müsait olmadığından, kimisinin de 
bâzı müşkülâtlar çıkarıldığından tapu muame
leleri tehire uğramaktadır. Böyle olduğu gibi 
dedesinin tapusuz olarak sattığı tarlayı to
runları veyahut, babasının sattığı tarla ve emlâ
ki çocukları geri istemektedirler. Bu yüzden de 
çok cinayetler çıkmaktadır. Artık bu gibi ha
talı muamelâta meyden vermemek için 'Hükü
metimizin âcil tedbir almasını ehemmiyetle rica 
ederim; Halkımız tapu çıkartmak için bâzı yer
lerde tapucuların hususi elemanları vardır, 
onları görmeden tapu işleri görülmez. îşte bun
ların da tetkik edilerek cezalandırılması yerin
de olur. Eskiden nahiyelerin bile çoğunda ta
pu kâtipleri varken şimdi kazaların ekserisin
de ancak birer tapu memuru bulunmaktadır. 
Söyle çok ehemmiyetli olan vazifelerin ikmali 
için muvakkat memurlarla da olsa bu işlerin 
acilen tedviri yerinde olur, kanaatindeyim. 

Tapu harçlarının da âdil olarak nispetlendi-
rilmesini de ilâve eder. Tapucular keşiflere gi
deceği zaman otomobil istemektedirler. Çok 
yerlerde bu gibi vesait bulunmadığı için ne gibi 
vesait bulunursa onlarla gitmesi için de tapu
culara tamim edilmesini de Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünden rica ederim. Sözlerime 
nihayet verirken cümlenize hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Hasan Üçöz. 
HASAN ÜÇÖZ (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, bu memleket halkının tıpkı sıtma ve 
verem, gibi yıllardan beri bünyesini kemiren 
ezeli ve ebedi iki derdi var. Bunlardan biri tapu, 
diğeri nüfus daireleridir. Şaym Menderes Hü-
kümetînden rica ve istirham ediyorum, bu mil
leti ilk plânda Allah aşkına bu belâlardan kur-
tarsîölarv 

Arkadaşlarım itimat buyurunuz, eski iktidar 
devrinde tapu dairelerine giren hem soyulmuş, 
hem de damızlık bir inek gibi yıllarca sağılmak 
için işi görülmemiştir. Nüfusa giren her vatan
daş; da doğulmuş ve kovulmuş ve sövülmüştür. 

Arkalaşlar; her Türk vatandaşı aziz, güzel, 
şirin vatanına ve toprağına o kadar bağlıdır ki, 
onun uğrunda hayatını, evlâdını ve yuvasını 
feda eder. Bu sözlerimin yüzde yüz bir hakika
tin ifadesi olduğunu anlamak isterseniz mahke

me dosyalarını tetkik buyurunuz. Göreceksiniz, ki 
dosyaların yüzde altmışını sınır dâvaları, zilyed 
dâvaları ve onların neticesinde hâsıl olan adam 
öldürme dâvalarının teşkil ettiğini göreceksiniz. 

Aziz arkadaşlarım, bizdeki tapu dairelerinin 
bugüne kadar ki başlıca vazifesi menfaat ve is
tismar kaynağı olmaktan bir türlü kurtulama
mış olmasıdır. Her hangi bir tapu dairesi, elin
de tapu senedi bulunmıyan vatandaşın 100 - 150 
senelik tarlasını, bağ ve bahçesini diğer bir va
tandaşa tapu senedi çıkarmak suretiyle verdiği
ne dair yüzlerce misal vardır. Hem öyleki yüz 
yıldan beri zilyed olarak birinci şahsın işlettiği 
tarla, memurla ikinci şahıs arasında gizli anlaş
ma yapıldıktan 10 - 15 yıl sonra, tapu ile mu
tasarrıf olan ikinci şahsın mülkü olur. Artık bu 
gibi kötülüklere nihayet verilmesinin zamanı 
çoktan gelmiş ve geçmiştir. 

Arkadaşlar, yurdun her bölgesindeki halkı
mızın bu üzücü dert ile muztarip olduğu kanaa
tindeyim. Bilhassa seçim çevrem olan Yozgad 
ilindeki hemşerilerimin yüzde doksanının tapu 
senedi yoktur. Yozgad adliyesini % 80 limitinde 
toprak dâvaları meşgul etmektedir. 

Arkadaşlarım, hepinizin malûmu olduğu üze
re bir tarlaya, bir bahçeye ayrı ayrı ellerde ol
mak üzere 3 - 4 tapu senedinin çıktığı daima 
görülmüş vakıalardandır, 

Arkadaşlarım, Demokrat Partinin ilk Hükü
metine yukardan beri arzettiğim dertlerin teda
visi müyesser olmuştur. Bu bakımdan partimizi 
ve Hükümetimizi bahtlı sayarım. Demokrat Par
ti iktidara geldikten 1,5 ay sonra Tapulama 
Kanununun süratle tatbikini sevinç ve memnu
niyetle müşahede ediyoruz. Çok hayırlı olan bu 
dâvaya önemle devam edilmektedir. Bugüne 
kadar 174,399 parselin kadastrosu yapılmış ve 
tapu senetleri hazırlanmıştır. Geçen yıl 180 ekip
le çalışan bu teşkilât, temenni ederim ki, bu 
yıl bin ekip halinde çalışsan Ha tapu diye bağrı
nı toprağa süren bizim hemşerilere de sıra gel
sin. Tapulama Kanununa! ne kadar hız verilirse, 
memlekete yeni bir örnek, yeni bir ruh, yeni 
bir ideal ve yepyeni bir çehre verileceği mülâ-
hazasmdayım. 

Sayın arkadaşlarım, geçen yıl Yozgad çift
çileri büyük bir semavi âfete mâruz kaldılar. 
Ziraat Bankası ipotek yapmak için çiftçinin 
elinde tapulu arazisi bulunmadığı için Yozgad 
çiftçilerine 30 lira zirai krediden başka 10 para 
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yardımda bulunmadı. Mustarip halkımız, her 
gün 50-60 kişi olmak üzere, iki ay müddetle 
Ankara'ya gelerek şefaat beklediler. Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğüne 15-20 çiftçi hemşe-
rilerimle gittim. İpotekli para vermek için tapu 
istedi. Maalesef hiçbirinde tapu yoktur. Hemşe-
rilerim meyus ve müteessir köylerine dönmek
ten başka bir netice elde edemediler. 

Bu izahattan maksadım tapulama işlerine 
daha çok önem verildiği takdirde millî kaynak 
ve servetimizin mühim bir kısmı ölü durumdan 
kurtarılacak, kifayetli krediler sağlıyacak bir 
hale konulacaktır. . 

Arkadaşlarım, tapulama işlerine son sürat 
verildiği takdirde birçok gizli Devlet emvalinin 
de meydana çıkacağına ve bu emvalden Devlete 
büyük gelirler sağlanacağına inanıyorum. 

Tapulama işlerinin bugünkü çalışma sistemi 
ve Tapulama Kanunundaki tatbikatın daha çok 
gayret ve hassasiyetle yürütülmesini çok kud
retli olan sayın Menderes Hükümetinden rica 
ve istirham eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTOKÇIOĞLU (Çorum) — 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz bir adalet işçisi 
olarak Tapu dairelerinin memleketimizde nasıl 
işlediğini ve vatandaşlara Tapu dairelerinin yap
tığı muamelelerin bıraktığı intibalardan birkaç 
misal arzetmek istiyorum. 

Tapu dairlereinin bugüne kadarki çalışma 
tarzının başında, âdeta bir sistem haline gelmiş 
olan en mühim hâdise, vatandaşa müşkilât gös
termek ve gel git teranesidir. Demokrat Parti 
Tapu dairelerine vatandaşların işlerinden dola
yı gösterilen müşkilâtı, gel, git teranesini önliye-
bilirse bu dâvada muvaffak olmuş sayılır. Bu
gün vatandaş tapu dairesinde bir tapu muame
lesi yaptırmak için aylarca, senelerce hâlâ gidip 
gelmektedir. Bunun mânasını şu şekilde anlıyo
ruz arkadaşlar, tapu dairelerinin, tapucuların 
vatandaşı mütemadiyen şunu yaptıracaksm, bu
nu yaptıracaksın, susu eksik olmuş busu eksik 
olmuş yolunda göstermiş oldukları müşkilâtın 
tek sebebi vatandaştan rüşvet almaya matuf zım
ni bir bir harekettir arkadaşlar. 

Bendenize avukatlığım sırasında Alaca'da 
bir hemşehrim müracaat etti, elinde 15 - 20 tane 
senet vardı, bunları bana verdiği zaman (Bun
ları tapu memurun bana verdi, fakat benden 
rüşvet alamadı sakın bu senetler sahte olmasın) 
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diye sormak lüzumunu hissetmiştir arkadaşlar. 

Yine Adalet Bakanlığından ve Tapu Umum 
Müdürlüğünden ricam şudur: Bendeniz 20 sene
den beri tapu işleriyle uğraşırım, yaşım itiba
riyle buna aklım erer. 20 seneden beri Alaca'ya 
rüşvet almıyan bir tek tapu memuru tâyin edil
memiştir. (Hepsi öyle sesleri). 

Tapu dairelerinin bu gibi halleri, vatandaşa 
gösterdikleri müşkülât göz önünde dururken, bu
nu her milletvekili bilirken, her vatandaş bilerek 
yaparken bunun çaresini aramak vazifemizdir. 
Bunun çaresi şu olabilir : Noter dairesinde bir 
haksızlık olursa kamu dâvası açmaya yetkili olan 
savcılığa müracaat ediyoruz. Nüfus dairesinde 
bir hırsızlık olursa onun için de savcılığa müra
caat ediyoruz.. O halde tapu dairelerinin sağlam 
işlemesi için bugünkü Memurin Muhakematı Ka
nunu dışında muhakeme açabilmek için tapu da
irelerini doğruca savcılığın teftiş ve murakabesi
ne bırakalım. Memleket için bunda büyük fayda 
vardır. 

Efendim, vatandaşlarımızın en büyük dertle
rinden birisi de tapu senedidir. Vatandaşlarımız
dan mülkiyet sahibi olanların ellerinde yüzde 
seksen tapu senedi mevcut değildir. Bunlar tapu 
kütüklerine kayıtlıdır. Tapusu olmıyan vatandaş 
tapu dairesine müracaat ettiği zaman aldığı ce
vap şudur : 

Aradık, defterlerde bulamadık. Hattâ mahke
melere bu yolda cevaplar verilmiştir. Mahkemeler 
dâvayı hükme bağladıktan sonra kayıtlar bulun
muş, mağdurlar tekrar mahkemelere müracaat 
etmek zorunda kalmışlardır. Ben tesbit ettikle
rimle 97 tanesine şahit oldum. İsterlerse kendile
rine veririm. Bizde tapu kayıtları alenidir, diye 
kanuni hüküm varken, bugün tapu daireleri 
bilhassa köylü vatandaşlara müşkülât çıkarmak
tadır. Yapılan her hangi bir müracaatçıya, sen 
mirasçı mısın, git köyünden şunları getir, diye 
50 - 100 kilometre mesafeden, Kış kıyamette ve
sika getirtiyorlar. Üstü başı ıslanmış, çırıl çıplak 
bir zavallıya, git köyünden şunları getir ondan 
sonra tapu kaydı veririm demektedir. Acaba Ka
nunu Medeniye, kanun vâzn, tapu kaydı alenidir 
demekle neyi kastetmiştir, elbette bunun bir hik
meti vardır. Tabiî bir gayrimenkul alan bir va
tandaş elbette tapu kaydını görmek ister, bir 
takyidi var mı, anlamak ister. İcra daireleri, 
maliye daireleri bir gayrimenkulu satarken ta
pu kayıtlarının asıl olduğunu söyler. Zaten bu 
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• tapu kayıtlarının saklanması yüzünden birçok 
ihtilâflar doğmaktadır. Vatandaşa en büyük 
müşkülât bu daire tarafından gösterilmektedir. 
Hattâ öyle ki, bir kuzu, bir hindi getirmiyene ta
pu kaydı verilmemektedir. 

Yargıtay Başkanlarının her sene Adlî yılı açış 
nutuklarında esaslı bir surette belirttikleri bir 
nokta var. Bu işin başında' Sayın Adalet Bakanı 
Halil özyörük'cle bulunuyor. Diyorlar ki, nu
tuklarında : 1946, 1947, 1948 senelerinde, Yargı-
taya gelen memleketteki hukuk dâvalarının ek
seriyetini mülkiyet dâvaları teşkil ediyor. Bunu 
bildiği halde Sayın Adalet Bakanı bu hususta 
Meclisin huzuruna ne gibi bir programla gelmiş
tir, bunu kendilerinden öğrenmek istiyorum arka
daşlar. 

BAŞKAN - - Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Mah

kemelerde rüyet .edilmekte olan arazi dâvala
rında iş tapu dâvası da olsa zilyedlik dâvası olu
yor ve tapu senedi alınamıyor. Tapulu arazide 
Zilyetlik Kanununu kaldıralım, bu şekildeki 
zilyetliğin önlenmesini Adalet Bakanından isti
yorum. 

Veyahut bunun ne şekilde yapılması lâzım-
geliyorsa onun yapılmasını, zilyedin tapu se
nedine hâkim olmasının önlenmesini Adalet Ba
kanından istiyorum. Benim dairei intihabiyem-
de dâvaları bu şekilde rüyet edilmiş, ve hüküm 
almış birçok insanlar vardır. Hattâ geçenlerde 
bu durumda olan birkaç kişi geldi. Bunların 
ellerinde tapu senetleri vardı; fakat zilyet lehi
ne karar verildiği için, onların elindeki bu ta
pu senetlerinin kıymeti kalmadığını gördüm. 

Adalet Bakanından rica ediyorum, memleket 
nam ve hesabına büyük bir kusur olan bu zil
yetlik konusunu da islah etsinler. Adana, Çu
kurova yani, Mersin, Osmaniye baştanbaşa ekil
miş bir ovadır. Oralarda süratle kadastro yapa
cak olursak, bu suretle gelmekte olan muhacir
ler için birçok arazi kazanmışı olacağız. Benim 
çok yakın bir arkadaşımın 750 dönüm arazisi 
vardır; fakat halen elinde mevcut olan arazi 40 
bin dönümdür. Kadastro yapılırsa bu arazinin 
39 bin dönümünü Devlet alacaktır. Bunun için 
para da sarfedilmiyecektir demektir. Kendile
rinden çok rica ediyorum, • bunu derhal yapar
larsa Devlet zengin olacaktır. 

YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) -*-
Muhterem arkadaşlar: Benden evvel tapu ka

dastro mevzuu üzerinde söz söyliyen arkadaşla
rımın fikirlerine aynen ve tamamen iştirak ede
rim. Bunlar benim notlarımda da mevcut oldu
ğu için ayrıca bunlar üzerinde durarak kıymet
li vakitlerinizin ziyama sebebiyet vermiyeceğim. 

Arkadaşlar, bu tapu derdi benim seçim böl
gem olan Diyarbakır'da ve Şark bölgesinde 
daha müzmin bir haldedir. O derece müzmindir 
ki, hattâ ve hattâ şahıs, mülkünün tapusu elin
de olduğu halde mülküne sahip değildir. 24 sa-' 
atlik çadır kuran adam dahi zilyetlik kavaidi-
ne tâbi tutuluyor. 

Bir noktayı daha izah edeceğim; bir mülke 
tasarruf ancak onu kayda bağlamakla müm
kündür. Bu da tapudur, eski tâbirle buna (hüc
ceti katıa) derlerdi. Bundan başka bugün tapu
daki kayıtların heyeti umumiyesi eski harfler
le, Arap harfleriyledir. Eski Türkçe de 16 tür
lü yazı vardır, kufi, celi, muhi ve saire ve saire 
Bu yazıları bilenlerin adedi çok azdır. Yaşları 
geçkindir, ölüme mahkûmdurlar. Yavaş yavaş 
elden çıkıyorlar. Bir fikir kabilinden olmak üze
re arzediyorum. Bu yazılara vukuf peyda eden
ler bu işte çalıştırılsın ve vesikalar geçici, mu
vakkat olmıyan ve esaslı bir tedbirle kayda geç
sin. Çünkü; yazıya, kayda geçmiyen her vesika 
mahva mahkûmdur. 

İkincisi, tapu kâğıtlarının yazılı olduğu kâ
ğıtlardır. Bunlar evvelce alıkurna kâğıtlarına ya
zılır idi. ömrü uzun olurdu. Dededen ahfada, 
hattâ ahfadın ahfadına geçmesi lâzımgelen tapu
ları hücceti katıaları, çürük çarık kâğıtlara yaz
maktan sarfınazar edilirse hiç olmazsa ikide bir 
tapuları tecdit külfeti ortadan kalkmış olur. 
Eğer yoksa bu kâğıtları ihya etmek lâzımdır. 
Binaenaleyh eski 16 türlü (Arap harfli) yazıyı 
bilenlerin şahsiyetinden istifade edilmesini rica 
ediyorum. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar; tapu idareleri hakkında ne kadar ko
nuşulursa konuşulsun, bu idarenin hakikaten 
bu milletin bünyesinde bir çıban halinde, bir 
abidei rüşvet halinde kaldığında ittifakı umumi 

1 vardır, öyle bir müessese ki, kendi lehinde bu-
I güne kadar konuşan tek insanın mevcudiyetine 

kendisi de şahit olmamıştır. Binaenaleyh böyle 
I bir müessese için kıymetli vakitlerinizi israftan 
ı fayda ummuyorum. Orman İdaresi kadar mülev-
ı ves hale gelmiş olan, onunla at boyu yarışa çık-
i mış bulunan ve aşağı yukarı onun kadar geriye 
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doğru bir tekâmül göstermiş bulunan bu mües
sese hakkında Sayın Aaalet Bakanı ne düşünü
yorsa bunu rica ediyorum, izahlarını bizden esir
gemesinler. 

BAŞKAN — Şevki Hasırcı. 
ŞEVKÎ HASIRCI (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlarım, benden evvel konuşmuş olan arka
daşlarım tapusuzluğun ıstırabını uzun boylu 
arzettiler. O fikirlere tamamen iştirak ederim. 
Ege çiftçisi elinde tapu bulunmasının da ıstı
rabını çekmektedirler. Sebebi şudur, biliyorsu
nuz ki, memleketimizde büyük bir zirai kalkın
ma vardır. Bu zirai kalkınma gerek ziraat kredi
leri verilirken, gerekse Marshall Plânı gereğin
ce zirai aletler köylüye tevzi edilirken, tapular 
esas tutulmaktadır. Banka mektuplarında tapu 
kıymetleri esas tutulmaktadır. Tapu kıymetleri, 
tapu senedinde yazılı kıymetler eski zamana ait 
olup bugünkü rayice uymamaktadır. Köylü elin
deki tapunun faydasını hiçbir suretle görmemek
tedir. ihtiyacı bulunduğu kredi ve zirai malze
meyi ele geçirememektedir. Bu bakımdan Sayın 
Hükümetten rica şudur ki, tapu kıymetlerinin 
kredi esaslarında kullanılması için yeni bir for
mül bulunsun. Köylünün elindeki tapusundan 
hakkiyle istifadesi temin edilmiş bulunsun. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlar, memleketin birçok yerlerinde memu
riyet yaptım, dolaştım, Şarkta, Cenupta, Orta 
Anadolu'da gezdim. Hiçbir yerde tapu veya nü-
ius memurundan şikâ}"et edilmesin rast gelme
dim Her yerde bundan şikâyet edilmekte, her 
yerde memurların rüşvet aldıkları ileri sürül
mektedir. Bu niçin önlenmiyor? Sebebi şudur: 
Zaruri olarak malını satan adamlar ferağ mua
melesinin tapuda çabucak, yapılması için tapu 
memuruna bir miktar para vermeyi mubah gö
rüyor. Zaruri olarak mal satınalan da almış ol
duğu gayrimenkulun tapu ferağının çabucak 
bitmesi için yine bir miktar para veriyor. Veri
len bu paralar meydana çıkmıyor, çünkü bu pa
raların rüşvet olduğu meydanda, veren İ£,in de, 
alan için de cezayı muciptir. Çıkmasına da im
kân yoktur. 

Benim burada söyliyeceğim şey, haklarında 
tevatüren rüşvet aldı diye söylenen memurun, 
nakledileceği üç yerde de aynı şekilde rüşvet al
dığı söylenirse, ister tapu ister nüfus memuru-
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ıran, (gerçi nüfus memurunun bu bütçe ile ilgisi 
yok ama, münasebet aldı da söylüyorum) derhal 
tasfiyeye tâbi tutulmalıdır. Yoksa bu suiistimale 
mâni olmaya imkân yoktur. 

Bir de bâzı kazalarda ancak bir tane tapu 
memuru vardır. Bu memur da hasta olursa ye
rine aylarca vekil de gelmediğinden halkın iş
leri yüzüstü kalmaktadır. Meselâ geçen sene 
Maraş'm Elbistan Kazasmdaki tapu memuru 
hastalık yüzünden raporla bir sene kadar izinli 
kalmış fakat yerine ancak Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü tarafından 6 ay sonra vekil tâyin edil
diğinden tapu işleri ozamana kadar yüzüstü 
kalmıştır. Bu yüzden mahkemeye intikal eden 
işler de sürüncemede kaldı, gözümle gördüm. 

Sonra bu işde şikâyete sebep olan bir hâdi
seye yakînen şahit oldum. Lalettayin bir ba
yanı çarşaflayıp getiriyorlar ve bir gayrimen
kulu ferağ ettiriyorlar. Mal sahibinin hiçbir 
şeyden haberi yoktur. Mahkemeye müracaat et
tiği halde hakkını alamadı, maalesef böyle şey
ler memlekette olmaktadır. Adamcağız 10 bin li
ralık bir dükkânı 3 bin liraya satmak mecburi
yetinde kaldı. Bunu yapan tapu ve kadastro 
memurlarına inzibati ceza verilmek ve yahut 
tahkikat yapılmak üzeredir. Deınekki arkadaş
lar, önlenmesi lâzım gel en ve üç yerde tevatü
ren sabit olan bu işi yapanların tasfiyeye tâbi 
tutulması yoluna gidilirse bunlar önlenebilir ka
naatindeyim. 

Mamafih bu kanunun da antidemokratik ol
duğu iddia edilebilir ama ben memleketin selâ
meti uğruna bunun çıkarılmasında fayda bulun
duğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Söz Ada
let Bakanı adına, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürü Mümtaz Tarhan'mdır. 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ 
MÜMTAZ TARHAN — Çok değerli büyükle
rim; tenkidleri karşılamak için tenkidlerin 
toplandığı esasları dört katagoriye ayırarak 
cevaplarımı ona göre arzedeceğim. 

Tenkidlerin bir kısmı tapu kayıtlarına ve 
tapu muamelelerine mütevecihtir. En mütekâ-
sif ve mühim olan kısmı da kadastro ve tapula
ma mevzuuna aittir, kısmen de eski harfli ka
yıtların yeni harflere çevrilmesi konusu üzerin
de toplanmış bulunuyor. Müsaade buyurursan:z 
tapunun, tapu muamelelerinin nasipsiz bir ta-
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rafı vardır. Kıymetli hatiplerimin, çok değerli 
arkadaşlarımın bu kürsüde beyan buyurdukları 
tapu teşkilâtı içindeki fenalıkların, yolsuzluk
ların hakikat tarafı olduğunda hiç şüphe yok
tur. Fakat bütün bu fenalıkları önlemek tedbir
leri de mevcuttur. Bu fenalıkların yolsuzlukların 
sebebi de tapu muamelelerinin nasipsiz tarafında 
toplanıyor. Evvelâ tapu idareleri bir muamelei 
tasarrufiyeyi yapabilmeleri için bir çok mua
meleleri yapmaya kanunen mecburiyetin bulun
masıdır. Tapu idareleri Veraset ve İntikal Ver
gileri tahakkuk ettirilmeden intikal muamelesi
ni, satış işlemini yapamaz. Tapu idarelerince, 
Bina ve Arazi vergileri tamamen tasfiye edil
meden gayrimenkul satışı yapılması kanunen 
yasaktır. Bir tapu muamelesi yapılabilmesi için 
mutlaka muhasebe! hususiye ile muhabere et
mek zarureti vardır. Ziraat Bankasının imecesi 
Vakıflar idaresinin mukataaları bu cümledendir. 

Bu itibarla tapu idarelerinde kasten yapı
lan fena işler ve vatandaşlara yapılan kötü
lükler yanında, bu türlü muamelelerin kanuni 
zaruretlerden doğduğunu takdir buyuracağınız 
kanaatindeyim. Bunları bertaraf etmek için iea-
beden adımlar atılmıştır. Ne yazık ki, geriliğin, 
fenalığın ve zorluğun tahteşşuurundan zihinlere 
intikal eden kanaatler tesiri ile bir kalemde 
silip çıkartamıyor. 

Fakat Sayın Milletvekilleri arkadaşlarımız
dan şunu rica edeceğim; bu kanaatlerini silmek 
için azimli hamleler atılmış ve Umum Müdürlük 
kötü memurlarla mücadele etmeyi prensip ola
rak kabul etmiş bulunmaktadır. (Bravo sesleri) 

Mücadeleyi Hükümet, bir prensip olarak ka
bul etmiş bulunmaktadır. Nitekim bunun bariz bir 
misali olarak üç seneden beri vekâlet emrine 
alınan, işinden çıkarılan memur adedi 90 ı mü
tecavizdir. En ufak bir zannm, ihbarın, ikâzın 
geniş bir hâdise gibi üzerinde durarak tahkikat 
yapılmakta, memurun sicili tetkik edilerek o 
memurun bir fiili olduğu ve bu hususta bir ka
naat hâsıl olduğu takdirde en ağır cezalar ve
rilmekte, bunda siçbir şekilde tereddüt edilme
mektedir. 

Diğer taraftan tapulama mevzuu, hakikaten 
altı aydan beri fiilen tatbik ettiğimiz bir mev
zudur. Tapulama mevzuunda büyük başarılar 
elde ettiğimiz muhakkaktır. Bunun yurt ölçü
sünde genişletilmesi, bütün yurda teşmil olun
ması lüzumunu belirten bütün arkadaşlarımın 
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beyanat ve kanaatlarma gönülden iştirak edi
yorum. Fakat takdir buyurursunuz ki, büyük 
bir zaman ölçüsü içinde görülmesi lâzrmgelen 
bu işlerin bir anda bütün memlekete teşmil edil
mesi kolay birşey değildir. 

Derhal tapulama yapılması talebinde bulu
nan pek çok mmtakalarımız vardır, meselâ zey
tin yetişen mimtakalar, delice zeytinleriîıi?ı bu
lunduğu arazinin tapuya bağlanmasını istemek
tedirler, Narenciye mmtakası aynı taleptedir, İs
parta gül mmtakası aynı ihtiyaç içindedir. İs 
kân ve toprak dağıtım üzerinde de buna ihti
yaç vardır... Bunlar parelel olarak bir birini ta
mamlayıcı işlerdir ve bunlar üzerinde çalışma-
ya ihtiyaç vardı/. 

Bu itibarla biz bu haklı tazyik karşısında 
bunları muayyen bir müddet için, ve mümkün 
olduğu kadar kısa bir zaman içinde yapmak 
mecburiyetindeyiz. İlk tatbikatı Ankara'da yap
tık, bunun sebebi de ilk tatbikat sırasında yeni
den aldığımız memurların yetiştirilmesini sağla
mak zaruretidir. Çünkü bu bizim için aynı za
manda fiilî bir kurs mahiyetindedir. Teknik ve 
hukuk elemanı merkezde daha çok bulunmakta 
ve kendilerine vazifeler verilerek istifade edil
mektedir. Diğer taraftan önümüzdeki yıl Di
yarbakır'da açtığımız kurstan yetişecek eleman
larla bütün Şartk bölgelerinde, Diyarbakır, Siirt, 
Elezığ, Van, Tunceli ve Mardin'de Ağustos'tan 
itibaren tapulama işlerine başlıyacağız. 

Güney ve Eğe mmtakalarında ve İsparta'da> 
Karedeniz ve Eğe bölgesinin bâzı mmtaka'.arın-
dan Nisan ayından itibaren tapulama işlerine gi
receğiz. Programımızda bir sıra takip etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu mmtakalarm en mübrem 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak faaliyet 
programına veçhe vereceğiz. 

Muhterem Büyük Meclis ve onun Hükümeti 
önümüzdeki yıl bütçesi içerisinde tapulama işle
rinde çalışan personeli ve bütçesini bir misli ar
tırdığı takdirde o zaman 20 senede bitirilmesini 
düşündüğümüz tapulama işlerinin 10 senede ik
mali mümkün olacaktır. 

Eski harflerle bulunan kayıt, ve muamelâtı 
yeni harflere çeviriyoruz, şimdiye akdar yani 
iki senelik faaliyetimiz neticesi olarak kaza kaza 
değil, köy köy ve her gayrimenkule bir sayfa 
tahsis etmek suretiyle kütük sistemi dâhilinde 
tesise çalışıyoruz ve aldığımız netice 1 milyon 
200 bin kaydı mütecavizdir, Bütün bunların, 
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tedahül ve münakalelerini işlemek suretiyle, 
gerçek kayıtları tesis edilmektedir. Hükümet ko
nağı yanan kazaların veya yeniden teşkil edil
miş olan kazaların ıstırapları bilhassa ön plâna 
alınarak, eski mensup oldukları kazalara kadar 
gitmemeleri sağlanarak, peyderpey bu kayıtları 
yenilemek işini de ele almış bulunmaktayız. Büt
çemizde, bölümlere geçildiği vakit de müşahede 
edeceğiniz şekilde, bu işler için para ayrılmıştır. 

Zilyedlik mevzuu üzerinde sayın arkadaşıma 
şu noktada arzı cevap etmek istiyorum: Zilyed
lik menkulde mülkiyete karinedir. Gayrimen-
kulde ise tapu senedi mülkiyetin esasını teşkil 
eder. Tapuda kayıtlı bir malik bulunurken o 
gayrimenkulun zilyedine tapu verilmez. Ancak 
eğer bu kayıt harici ahmsatımlarla zilyedliğini 
değiştirmiş ise 1515 numaralı Kanuna göre, ta
puda hiç kayıt yoksa/zilyedliği devredilmiş ise, 
Medenî Kanunun zilyedliğe dair olan hükümle
rine göre zilyed adına tapu verilebilir. 

Bâzı sayın milletvekilleri arkadaşlarımın mm-
takavi mahiyetteki şikâyetlerini dinledim, not 
aldım. Alaca kazasında bir vatandaş, elinde 
birçok tapu olduğu halde, bu tapu kendisine 
para vermeden verildiği için, acaba sahte midir 
diye şüphe ediyormuş.. Diğer taraftan Alaca'ya 
hiçbir rüşvet almıyan memurun gitmediğinden 
bahs ettiler. Ortada anlaşılmıyan bir cihet var 
gibi görünüyor. Bendeniz oranın vaziyetini der
hal teftiş ettireceğim. 

Şimdiye kadar dairelerin teftişi mevzuu üze
rinde bir rakam arzedeyim : 

Vilâyetimizin teftişinde programımıza göre 
dört senede bir devren her vilâyete bir müfettiş 
düşmektedir. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz 
teftiş programlarına göre kazalarda da teftiş 
sırası ancak 6 senede bir gelmektedir. Bu arada 
her hangi bir ihbar, şikâyet veya bizim bir sezin-
timiz olursa, ayrıca teftiş görmüş olmasına rağ
men, tekrar teftişe tâbi tutmaktayız. 

Sayın Milletvekili arkadaşlarım, tapu idare
sinde bir kalkınma mevcuttur. Tapu idaresi 
kadastro teşkilâtı ile elele vererek büyük bir kal
kınma hamlesi yapmaktadır. Bu itibarla önü
müzdeki sene bu kürsiye gelecek kıymetli arka
daşlarımın tapu çalışmalarını öğmek fırsatını 
elde edeceklerine inanıyorum, (inşallah sesleri) 
Arkadaşlarımın buna emin olmalarını ve mesu
liyetini zayıf sırtında taşıyan bu arkadaşınızın 
kötülükle mücadelede fevkalâde hassas bulun-
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duğuna itimat buyurmanızı rica ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; ta$u işlerinden sürat, fazla 
hizmet, fazla randıman isterken benim hatırıma, 
şöyle bir şey geliyor: Noter daireleri gibi tapu 
idarelerine de müstakil bir hüviyet verelim. Ge
ne Devlet idaresinden olsun, fakat noter daire
leri gibi paralı olarak çalışsın. Elinde devamlı 
bir iş de olduğuna göre bunlardan ufak bir üc
ret almak suretiyle bu iş daha kısa zamanda ya
pılabilir. Zaten bu dairelerde çalışan memurla
rın aldıkları para azdır. Acaba bunlara yüzde 
şu kadar bir ilâve ücret verilse daha iyi bir ran
dıman alınamaz mı diye düşünüyorum: Ben za
ten tapu memurlarına çok para verdim, ama 
bunu bir rüşvet diye vermedim, bahşiş diye ver
dim. (Gülüşmeler) Kardeşim, herkes bunu ve
rir. Bu zaten rüşvet değil, bahşiş olarak verilir. 
Bunu herkes işini gördürmek için veriyor. Be
nim hatırımdan geçen budur. Acaba olur mu, 
olmaz mı? (Olmaz sesleri) 

BAŞKAN — Yusuf Karslıoğlu, (Kâfi, kâfi 
sesleri) 

Kifayeti müzakere takriri verilmemiştir, ko
nuşmak istiyen arkadaşlar konuşabilir. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka
daşlar, bendeniz bir hâdise arzedeyim. Bir ilçe
de bir tapu memurunun teftişini genel müdür
lük yaptırdı, tavatüren işittim, çok genç bir 
müfettiş idi, ayağına çarık giymek suretiyle tah
kikat yaptı tahakkuk ettirdi. Sonra adam mah
kemeye gidip beraet etti. Ona yeniden vazife 
verdiler. Genel müdürlük buna vazife vermek 
mecburiyetinde midir 1 

Tapu Kadastro Genel Müdürü Mümtaz Tar-
han (Mecburiyetindedir). 

YUSUF KARSLIOĞLU (Devamla) — O 
halde Meclisin, bu rüşvetin tahakkuku için ih-
kakı hak suretiyle rüşvet vereni mesul etmi-
yecek bir kanun yapması İzamıdır. Rüşvet, mah
kemelerde bir türlü tahakkuk edemiyor. Çün-
ki veren verdim diyemiyor. Müfettiş geldi, tet
kik etti belki 500 suiistimal tahakkuk ettirdi, 
fakat adam mahkemede beraat etti ve sonra
dan da yine memuriyete geçti. Aziz arkadaşlar, 
bu teftiş ve murakabe işi üzerinde de çok meş
gul olmamız lâzımdır. 4-6 senede bir teftiş ne 
demektir? Bu teftiş ve murakabe cihazını çok 

• 
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mükemmel bir hale getirmeli, ya doğrudan doğ
ruya Meelise veyahut da Başbakanlığa bağlama-
lı. Yoksa bunlar Bakanların ve vadilerin maiyet 
memurları gibi çalışırlarsa buridan asla fayda 
gelmez. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, bö
lümlere geçilmesini kabul buyuranlar.. Etmi-
yenle;*.. Bölümlere geçilmiştir. 

B. 
201 

2oa 

205 

206 

Et-

Et-

Et-

Ay lıkl ar 
BAŞKAN — Kabul edenler 
miyenler.. Kabul edilmiştir 
Hizemetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenlei1.. Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yargıç ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında 
vardır, okutuyorum. 

Lira 
468 735 

397 620 

241 359 

464 500 

209 

219 

301 

Et-

Et-

377 650 

25 200 

13 155 
önerge 

Başkanlığa 
Aşağıda yazılı bakanlıklarla Umum müdür

lüklerin üçüncü kısım 301, 302, 303 ncü bölüm
lerinde gösterilmiş olan merkez ve iller için 
kırtasiye, döşeme ve demirbaş, öteberi ve basılı 
kâğıt ve defterler karşılığı olarak ayrılan 
tahsisat tutarı 1950 yılı için 7 825 209 lira .ol
duğu halde 1951 yılı Bütçesinde 1 707 072 lira 
artırılarak 9 502 282 liraya çıkarılmıştır., 

Dairelerin bu gibi ihtiyaçlarını daima fazla 
göstermelerinin bir âdet hükmünü aldığı ma
lûmdur. Kadrolarda bir artırma olmadığı hattâ 
mevcutlarında indirmeler bulunduğu ve hali ha-
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z:ndaki memurların hepsinin masa ve sandalye
lerinin. de mevcut olduğu malûmdur. 

Memleketin daha zaruri ve hayati ihtiyaç
ları dururken kırtasiye ve bilhassa lüks sayı
labilecek döşeme ve demirbaş geçen yılların 
tahsisatından daha fazla tahsisat konulmasını 
doğru bulmuyoruz. 

Bu sebeple ekli listede yazılı Bakanlık ve 
Umum müdürlüklerin 301, 302, 303. maddele
rinde yazılı tahsisattan döşeme ve demirbaş için 
% 30 diğerleri için % 20 indirme yapılmasını. 
arz ve talep ediyoruz. 

Gazianteb Bolu 
Süleyman Kuranel Zuhuri Danışman 

Maraş Zonguldak İsparta 
Remzi Öksüz Suat Başol Sait Bilgiç 

Afyon Çorum Zonguldak 
Avni Tan Sedat Baran Avni Yurdabayrak 

Maraş Çorum Edirne 
M. özsoy H. Ortakçıoğlu A. Altmalmaz 

Konya Çorum Çankırı 
A. R. Ercan A. Başbüyük Kemal Atakurt 

Çankırı Bilecik Bursa 
Kâzım Arar Talât Oran R. Aybar 

Tokal Ankara 
Gürkan Hamdi Bulgurlu 

Bolu 
V. Yöntem 

Sivas 
Hüseyin Yüksel 

Konya 
Ümran Nafiz Yiğiter 

Ağrı Ordu 
Celâl Yardımcı Feyzi Boztepe 

Sivas Zonguldak 
İlhan Dizdar A. Boyacıgiller 

Çoruh 

(Okunamadı) 
Ankara 

Salâhaddin Âdil 
Sivas 

Nazım Ağacıkoğlu 
İstanbul 

Mükerrem Sarol 
Ankara 

Talât Vasfi Öz 
Zonguldak 

Hüseyin Balık 
Sivas 

Nurettin Ertürk 
Sivas 

Bahattin Taner 
Ankara 

Mecit Bumin 
Sivas Bolu 

Rifat öçten Kâmil Kozan 
Ankara 

Cevdet Soydan Salâhattin Benli 
Ankara Denizli İsparta 

Hüsnü Akşit İrfan Aksu 
Erzurum İstanbul 

Sabri Erduman Ahmet Topçu 
Erzurum Bolu 

Fehmi Çobanoğlu Fahri Belen 
Çoruh 

Fuat Seyhun 
Sivas 

Sedat Z. Örs 
Giresun 

Hamdi Bozbağ 
Rize 

Ahmet Morgil Mesut Güney 
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Seyhan 

Cezmi Türk 
Kütahya 

A. Ihaan Gürsoy 
Zonguldak 

Rıfat Sivisoğlu 

Erzurum 
Rıza Topçuoğlu 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

Zonguldak * Tokad 
Cemal Kıpçak Fevzi Çubuk 

Niğde Niğde 
Asım Doğanay Tlâdi Ar:baş' (Okunamadı) 

Yozgad Tokad 
Hasan Üçöz Mustafa özdemir 

Kocaeli Tokat 
Hamdi Başak liamdi Koyutürk 

Samsun Yozgad Samsun 
Hasan Ustaoğhı Niyazi Ünal II. Alişan 

Balıkesir İsparta 
Ahmet Koeabıyıkoğlu Tahsin Tola 

Manisa Manisa Denizli 
Faruk İlker Nafiz Körez Eyüp Şahin 

Muş 
(Okunamadı) Ferit Kılıçlar 

Erzurum Aydın 
Memiş Yazıcı Şevki Hasırcı (Okunamadı ] 

Konya Gazianteb Balıkesir 
Himmet ölçmen Samih İnal Vacit Asena 

Gazianteb Urfa 
Salâhattin Ünlü Necdet Açanal 

Birleşim : 50 
1 — Tapu ve Kadastro 
2. — Millî Savunma Bakanlığı 
3 — İçişleri Bakanlığı 
4 — Emniyet Genel Müdürlüğü 
5 -*— Jandarma Genel Komutanlığı 
6 — Dışişleri Bakanlığı 
7 — Maliye Bakanlığı 
8 — Millî Eğitim Bakanlığı 
9 — Bayındırlık Bakanlığı 

10 — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
11 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
12 — Tekel Bakanlığı 
13 — Tarım Bakanlığı 
14 — Toprak ve İskân İşleri 
15 — Ulaştırma Bakanlığı 
16 — Çalışma Bakanlığı 
17 — İşletmeler Bakanlığı 
18 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
19 — İstanbul Üniversitesi 
20 — Ankara Üniversitesi 
21 — Teknik Üniversitesi 
22 — Devlet Üretme Çiftliği 
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23 — Orman Genel Müdürlüğü 
24 — Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 
25 — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
26 — Karayolları Genel Müdürlüğü 
27 — Tekel Genel Müdürlüğü 
28 — Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğü 
29 — Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 
30 — Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü 
31 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 

KOMİSYON ADINA ESAT BUDAKOĞLU 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, bundan ev
vel konuşan arkadaşlar tapu mevzuunda büyük 
hassasiyet gösterdiler. Bir taraftan da bu mües
sesenin işlemesinin kifayetsizliğinden bahsetti
ler. Şimdi de bu işleyişi artıracak ve düzeltecek 
hizmetleri kolaylaştıracak tahsisatı fazla gör
mektedirler. («Mefruşatın hizmetle ilgisi nedir» 
sesleri) Arzedeyim, bunun da tesiri vardır. 9 ka
lemden ibaret 301 nci bölümün müfredatını arz
edeyim. Bilhassa kırtasiye bu müessesenin işle
yişi itibariyle ozalit gibi kâğıtların alınması bü
yük masraflara ihtiyaç göstermektedir. Takdir 
buyurursunuz ki, her gün biraz daha artmakta 
olan kırtasiye masrafları karşısında diğer sene
lerdeki masraflarla karşılanan hizmetlerin bu se
ne aynı masraflarla karşılanması şüphelidir. 

Tapulama mevzundaki ikinci madde, Tapula
ma Kanunu ile ihdas edilmiş bir hizmetin karşı
lığıdır. Bir taraftan en kısa bir zamanda tapula
ma meselesinin işleyişini istiyorsak bunun mas
raflarına el atmak şüphesiz ki, hizmeti aksata
cak mahiyette olur. Demirbaş eşya maddesinden 
birçok dairelerde hizmeti tam karşılıyaeak şekil
de yazı makineleri alınacaktır ve tamirleri ya
pılacaktır. 

Dahilî aydınlatma ve ısıtma aynı mahiyette
dir. Çünkü... (Soldan : Aydınlatma burada yok 
sesleri) Evet yok. Vallahi arkadaşlar; takdir 
Yüksek Heyetinizindir. Fakat bunlar diğer se
nelerde sarfedilmiş ihtiyacatı karşılıyaeak asgari 
rakamlardır. Bu itibarla bunlarda tenzilât ya
pılmamasını ve komisyonun teklifi şeklinde ka
bulünü rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Zuhuri Danışman. 
ZUHURİ DANIŞMAN (Bolu) — Arkadaş

lar ; yüksek Meclisinize arz ve teklif edilen öner
ge, Devlet bütçesinde üzerinde ısrarla ve fazla 
olarak durulacak ve düşünülecek bir mevzudur. 

Teklifin gayesi, bütçede yerinde bir indir-
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me, bu indirmenin muhassalası da 2,5 milyon 
liradır. Bir buçuk milyarlık bir bütçede iki bu
çuk milyon liralık bir indirmenin ne kıymeti 
vardır diye düşünecek bir arkadaşımız olmasa 
gerektir bu Meeliste. Bir kuruşun dahi tasar
rufunda vergi mükelleflerine geniş nefesler al
dıracağım düşünürsek bu teklifin üzerinde sa
mimiyetle ve ittifakla durmamız yerind eolur. 

Arkadaşlar; teklifin mahiyeti bütün bakan
lıklar ve umum müdürlükler bütçelerindeki kır
tasiye, öteberi ve basılı evrak masraflarından 
!% 20 ve demirbaş fasıllarından da !%. 30 bir in
dirme yapılması şeklindedir. 

Demirbaş ve döşeme fasıllarını ele alıyorum. 
Demirbaş ve döşeme faslına masa, sandalya, 

koltuk, maroken koltuk, maroken ve lüks kana-
peler, avizeler, abajurlar, ipek saçaklı perdeler, 
masalar üzerine konulan pahalı stilolar, kalem 
takımları ve saire girer. 

Şunu derhal ilâve etmeliyim ki, devlet me
murları kadrosu bugün hali işıbadadır, âdeta 
bir memur enflâsyonu vardır ve takdir edersi
niz ki, bundan sonra artık yeniden memur kad
rosu almaya lüzum yoktur,, hattâ böyle bir hal 
abestir. Mevcut memurlarımızın ise hamdolsun 
bugün oturdukları bir masa ve sandalyası var
dır. Memur alınmadığına göre masa ve sandal
ya da almaya lüzum olmadığını söylemek, bir 
kehanette bulunmuş olmak değildir arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bu tahsisatı Bakanlıklar ihtiyaç 
olduğu için değil, geçen senelere bakarak âdet 
olduğu için isterler f Biz çok mütevazı bir teklif 
ile bugünkü demirbaş tahsisatının ancak :% 30 
unun indirilmesini istedik. 

Arkadaşlar dairelerde eskidiği için değil, 
modası geçtiği için atılıp yerine maroken kol
tuklar alındığı kimsenin meçhulü değildir. 

Bütün samimiyetimle, millet nefine olarak 
ve her şeyden kısarak millî kalkınmaya, gelir 
getiren tesislerimizi artırmaya azmettiğimiz bir 
misali yıl bütçesi bünyesinde bu.kadar azîm bir 
paranın döşeme masrafına ayrılmasını yüksek 
heyetinizin asla tecviz etmiyeceğine inanıyoruz. 

Arkadaşlar; şimdi kırtasiye veya basılı kâ
ğıt masraflarına geçiyorum. Bu da garip bir 
hikâyedir arkadaşlar. Dikkat buyurursanız da
irelerimizde hep birinci hamur kâğıt kullanılır. 
Hattâ parşömen kâğıdının kullanıldığı yerler 
çoktur. Yine dairelerimizin arşivlerini yoklar-
sanız daha bir kaç yıllık asla yenisi basılma-
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dan devlet hizmetine kifayet edecek basılı ev
rakın bulunduğunu görmek mümkündür. 

Arkadaşlar; devlete olan vergi borcunu 
kendi istihsal ettiği yumurta ve tereyağını ye
meyip satan ve yerine yarım kilo tuz ile, çiçek-
yağı almak suretiyle ödeyen bir milletin para
sını, ne maroken koltuğa, ne avize ve abajur
lara, ne de parşömen kâğıtlarına vermeğe hak
kımız yoktur, ikinci hamur kâğıt neyimize yet
miyor? 

Istırap çeken bir milletin içinden sıyrılıp 
gelen aziz milletvekili arkadaşlarımızın bu mev
zuda bizimle beraber azap duyduklarına emi
nim. 

Kanuni Sultan Süleyman bir gün vezirleri
ni huzurunda topladığı vakit, hatırına geldi
ği için, şunu sormuştu: Sizlerce velinimet kim
dir? Bütün vezirler, devrin âdabına uyarak, 
şüphesiz Şevketmeabımızdır, demişlerdi. 

Kanunî, kendilerine şu cevabı vermiştir: 
Velinimet köylülerdir ki, ekip biçmek emrin
de huzur ve rahatı kendilerine haram ederler. 

îşte biz yüzde seksenimiz, <kip biçmek em
rinde rahat ve huzuru kendilerine haram eden 
bir milletin vekilleriyiz. Onun bize emanet et
tiği parayı mahallinin gayrına ve onun nefinin 
haricine sarfa mezun değiliz. 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlar, tasvip" ve takdirinize iktiran et
meden mevzuları huzurunuzda bahsetmemek; 
böyle mevzulara imza koymamak için elimden 
geldiği kadar çalışan bir arkadaşınızım. 

Bu takdirde bendenizin de imzam vardır. 
İki buçuk milyon liranın bu fakir millet için 
ne kadar mühim bir yekûn teşkil ettiğini, ne 
kadar gayret etsem Zuhuri Danışman arkada
şımın Heyeti Celilenizin tasvip ve kanaatine 
mazhar olan izahından daha iyi bir şey yapa
bileceğimi iddia edemem. 

Arkadaşlar, ben her hangi bir memuru mu
aheze etmek kastiyle söylemiyorum. Ama di
yebilirim ki % 80 devlet memurlarının evlerin
de çoluk çocuğunun bu devletin verdiği kâğıt 
ve kalemi kullandıkları, mektep vazifelerini 
bunlarla yaptıkları hepimizce bilinen birşeydir, 
bu hususta teker teker misaller de verebilirim. 

Çok rica ederim arkadaşlar, % 20 nispetin
deki indirmeler hiçbir zaman devlet memurla-
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rinm, devlet idaresinin işinin yürütülmesine 
engel teşkil edecek vaziyette değildir. Eğer 
kırtasiyede % 20 ve döşeme ve sair masraf
larda % 30 indirmeyi kabul ederseniz 2,5 mil
yon lirayı devlet hazinesine kazandırmış ola
caksınız. (Alkışlar) 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Arkadaşlar; malûmu
nuz olduğu üzere her fasıl müstakil olarak bir 
müzakere mevzuudur. Verilen önergeye göre 
şu, şu fasıllardan mutlak olarak kesilmesi kaydı 
vardır. Bu hususlar için toptan karar almıya-
lım, fasılları geldiğinde esbabı mucibeleri üze
rinde görüşülsün, ondan sonra bir karara vara
lım. Müdafaa hakkını ve huzura âlinizde esbabı 
mucibe dermeyanı imkânını selbetmek gibi usul
süz bir yola geçmiş olmıyalım. (Reye, reye ses
leri) . 

BAŞKAN' — Bekir Oynaganlı. 
BEKİR OYNOGANLI (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, Zuhuri Danışman ve Ce
lâl Yardımcı arkadaşlarımla kırtasiyenin israf 
edildiği hakkında beraberim. Mefruşat hakkın
da asla kendileri ile beraber değilim (Gürül
tüler) . 

Müsaade buyurun arkadaşlar... 
BAŞKAN — Efendim, hatibin konuşmasına 

müsaade buyurmanızı rica ederim. 
Buyurun, devam edin... 
BEKİR OYNOGANLI (Devamla) — Kürsü

ye gelin, kürsüden konuşun kardeşim. 
Bugün Afyon Karahisar'm Şuhüt Kazasında 

tapu dairesinde masa yok, sandalye yok; kay
makamlık odasında masa yok, sandalye yok. Bi
naenaleyh dikkatli hareket edelim. Böyle ufak 
tefek şeylerde hassasiyet göstermiyelim. 

Maruzatım budur (Reye reye sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız Refik 

îhce arkadaşımız takaddüm ettiler, komisyon 
konuştuktan sonra Riyaset noktai nazarını ar-
gedecektir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ESAT BU-
DAKÖĞLÜ (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
lar, tasarruf mevzuunda Yüksek Heyetinizin 
gösterdiği hassasiyeti şüphesiz ki, Bütçe Komis
yonu da takdir eder ve mevzuu aynı derecede 
hassasiyetle karşılar. 

Biraz evvel merkez teşkilâtında 301 nci bö
lümdeki müfredatı arzettinı. Şimdi 302 ve 303 
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ncü bölümler de mevzuubahis olduğu için bura
lara ayrılan masrafların karşıladığı hizmetleri de 
arzetmeme müsaade buyurunuz. 

îller tapu idareleri kırtasiyesi olarak Büt
çede 29 970 lira vardır. Maddesini arzediyorum 
birinci madde: Bu sene de gqgen senenin aynı
dır. 434 ilçede tapu teşkilâtı vardır. Bu 29 bin 
küsur liradan kırtasiye masrafı olarak her biri
ne 50 lira isabet etmektedir. 63 vilâyette tapu 
sicil muhafızlığı vardır, yıllık kırtasiye masrafı 
olarak 100 lira isabet etmektedir. Ayrıca 11 
grup müdürlüğü vardır. Grup müdürlüklerine 
de 170 lira isabet etmektedir arkadaşlar. Yani 
her kaza tapu idarelerine yılda 50 lira gönde-
rilebilmektedir. İllere 100, grup müdürlüklerine 
de 17 er lira isabet etmektedir. 

302 nci bölümün ikinci maddesinde tapula
ma, kırtasiye ihtiyacı olarak 65 bin lira konmuş
tur. 32 bin lirası, beheri 32 liradan 1000 'aded 
alüminyomlu pafta kâğıdı alınacaktır. Beheri 
20 liradan 1000 aded evrakı müsbite alınacaktır. 

Ayrıca 18 tapulama yargıçlığının dosya mu
sannifi ve saire için 3 000 lira 18 tapulama yar
gıcının dosya musannifi ve sair ihtiyaçları için 
210 lira hesabiyle ayrılmıştır. Bir taraftan ta
pulama işlerinin en kısa bir zamanda yapılma
sını istiyoruz, diğer taraftan onun çalışması ve 
süratle iş görebilmesi için lüzumlu kırtasiyeyi 
vermek istemiyoruz. Arzettiğim gibi kırtasiye 
bu müessesenin işliyebilmesi için hayati bir 
ehemmiyeti haizdir. Yanıbaşmda mumlu ve di
ğer kâğıtlar bulunmıyan bir müessese nasıl ça
lışabilir. Bundan beklediğimiz hizmeti verebilir
im? Bunlar teker teker hesap edilerek konmuş
tur. (Doğru sesleri) 

Arkadaşlar, 302. bölümün 3 ncü maddesine 
konulan tahsisat karşılığı ise, tapu daireleri 
için beheri 150 liradan 175 dolap alınacaktır. 

Bir milletvekili — Vekâlet Bütçesinden al
madınız 1 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun sözcünün sö
zünü kesmeyiniz. Aksi takdirde parlâmentoda 
teamül halinde bulunan içtüzük hükümlerini 
tatbik mecburiyetinde kalacağım. Onun için söz
cünün sözlerini kesmeden sükûnetle dinlemeni
zi rica ederim. 

ESAT BUDAKOĞLU (Devamla) - Beheri 80 
liradan 50 masa alınacaktır. Beheri 500 liradan 
15 tane yazı makinesi alınacaktır. Beheri 35 
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/İradan 20 tane soba alınacaktır. Beheri 6 lira
dan 250 tane sandalya alınacaktır. 27 000 lira 
olarak gösterilen masraf detayları bunlardan 
ibarettir. Bu iller içindir. 

Arkadaşlar, 303 ncü bölümde basılı kâğıtlar
la tapu idarelerinde senede 800 000 e yakın 
muamele yapılmaktadır. Her muamele iki aded 
tapu senedinin kullanılmasını icabettiriyor. Bu 
itibarla bir yılda bir buçuk milyon aded tapu 
senedi kullanılmaktadır. Beheri iki kuruştan 
30 000 lira tutmaktadır. Beri taraftan zabıt 
defterleri, yedi liradan 14 000 lira tutmaktadır. 
Resmî senetler bir milyon lira tutmaktadır. Zim
met defteri; beheri üç liradan üç bin lira tut
maktadır. 

Bu şekilde normal basılı kâğıtlar 70 000 li
radır. 

Asıl büyük yekûnu tutan tapulama işlerinde 
kullanılanlardır. Tapulama mevzuunda 307 000 
lira kullanılıyor. Müsaade buyurursanız bunları 
da arzedeyim : Bugünkü çalışma sistemi
ne ve iş hacmma göre senede bir mil
yon parselin kadastrosu yapılmaktadır ve 
bir milyon vatandaşa tapu. senedi verilmek
tedir. Binaenaleyh bir milyon tapu senedini bu 
müessese tabettirmek mecburiyetindedir. Bu se
netler, beheri 2 kuruştan bir milyon tanesi 
20 000 liraya m al olmaktadır. Tapulama mua
melesinin yapılması için de mahallinde bir za
bıt tutulmaktadır. Bunlar için de matbu tuta
nak kâğıtları vardır ki, bir milyon tane basıla
cak olsa, tanesi 5 kuruştan 50 000 lira da bu 
tutmaktadır. 

Kaydı istizah varakası; 2 kuruştan bir mil
yon adedi 20 000 lira tutmaktadır. 2 500 aded 
vergi kâğıdı şeklinde 25 sayfalı defter, beheri 
150 kuruştan, 3 750 lira; 100 bin aded ilân askı 
kâğıdı, 20 bin aded tapu kütüğü, bin aded mal 
senedi, 50 aded alacaklı senedi, dosya, klasör 
ve sairedir ki, yekûnu 307 bin liradır, tamamen 
kırtasiye ve evrakı metbua karşılığıdır. Bunları 
temin etmeden muameleyi yapmaya, yürütme
ye imkân yoktur. 

Arkadaşlarımız işlerin artırılmasını, sürat
lendirilmesin! isterlerken bunların icabı olan 
masrafları kısmak veya kaldırmak istiyorlar. 

KÂMİL KOZAK (Bolu) — Bunlar muham
men bedel midir? Muhammen ise bunlar üze-
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rinden mubayaa sırasında tenzilât yapılması 
mümkündür. 

ESAT BUDAKOttLU (Devamla) — Eski 
mubaya fiyatlarıdır. Çünki halen Ankara 
vilâyeti tapulama işi devam etmektedir. Bugüne 
kadar 200 bin vatandaşa tapu senedi verilmiştir. 

Arkadaşlar, bir gayrimenkulun başına varıl
dığı zaman tapulama ve vergi muameleleri için 
yapılması zaruri tutanaklar yapılmıştır: Matbu 
tutanakların beheri 5 kuruştur. 

BAŞKAN — Şevki Yazman. 
MEHMET ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — 

Arkadaşlar; bir mevzu pek içime işlemezse ben 
buraya gelmem. Burada müsaadenizle söz aldım. 

Dâva şu : Takriri yazan arkadaşlarımın his
siyatını gayet iyi anlıyorum. Takrirde imzam ol
mamakla beraber ben de kendileriyle beraberim. 
Ama ortada bir vakıa var. Bunu fakir Tapu ve 
Kadastroya tatbik etmiyelim. Sebebini de arzede
yim. Saraylar var, döşemeler var, onlarda sizinle 
beraberim, öyle olan yerlerde % 30 değil, % 70 
keselim. Arkadaşların birçoğu burada muhtelif 
taleplerde bulundular. Bu hizmetlerin ifası için 
bu memurlar çalışacakları yere gidip kâğıt bu
lamazlarsa çok yazık olur arkadaşlar. Tapu Ka
dastroda Zuhuri Danışman'in ikinci nevi kâğıdı 
kullanılamaz. Başka yerde üçüncü nevi kâğıtlar 
da kullanalım, fakat burası mülkiyet hakkmı tes-
bit eden bir müessesedir ve bunların vesaikinin 
kısa zamanda bozulmaz birinci kalite kâğıttan 
olması lâzımdır. Arkadaşlarımdan ricam, bütün 
meseleleri yerine tatbik edelim ve yerine göre ya
palım. Burada tenzilât yapmıyalım; hizmetlere 
yazık olur arkadaşlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
CELAL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 

merak Duyurulmasın, devair, kadrolarını ve mas
raflarını tanzim ederken iyi düşünüyor. Pek o 
kadar, kıta kıt hesaplarla, huzurunuza gelmiyor
lar. İstediğimiz indirme % 20 ile 30 arasındadır. 
Rica ederim, 50 lira ile iş gören bir idare o işi 
40 lira ile de görebilir. Bunun başka türlü dü
şünülmesi mümkün değildir. 

Sözcü arkadaşım malzemenin almış kıymetle
rini ileri sürdü.. Almış kıymetlerini daima mu
hammen kymete bağlamak muhammen kıymetler 
üzerinde durmak lâzımdır. Devlet işlerinde ya-
pılagelen alış ve verişlerin memlekette nasıl oldu
ğunu biliyoruz. 100 bin lira kıymet takdir edi
lir, mütaahhit gelir 80 000 liraya indirir, yine de 

— 528 — 



B : 49 23 . 
%- 20 kazanır. Binaenaleyh alış kıymeti ile mu
hammen kıymet arasında irtibat aramak lâzım
dır. 

Arzettiğim c/c 20 - 30 tenzilât hiçbir zaman 
işleri sekteye uğratmaz, teklifimizin aynen ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 

KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
larım; bu mevzu üzerinde şu ana kadar cereyan 
eden müzakereler bu mevzuun heyeti umumiyesi 
ve prensibi hakkındadır. 

301, 302, 303 ncü fasıllarda bâzı dairelere 
taalluk eden kısımlarda tasarruf yapılabileceği 
düşünülebilir. Yalnız Tapu Kadastronun bir 
hususiyeti vardır. Tapulama muamelelerinin bir 
an evvel bitirilmesi için izhar edilen arzu ve 
temenniler karşısında istenildiği şekilde çalışıl
dığını çok kıymetli arkadaşım Umum Müdür 
Mümtaz Tarhan izah ettiler. Her sene bu tapu
lama işlerinin bir an evvel bitmesi için 4 milyon 
lira gibi mühim bir para sarf edilmektedir. 

Paranın fazlalaşması nispetinde bu işi bir an 
evvel bitirilmesinin mümkün olacağı Bütçe Ko
misyonuna verilen bilgiler arasında izah edil
mişti. Fakat bütçe darlığı maalesef buna imkân 
vermemiştir. Dört milyon lira gibi bir* fedakârlı
ğın mukabilinde elde edilen neticenin toprak 
sahibi, mülk sahibi için hücceti eline verilecek 
olan tapu senedidir. Tapu senetlerinin hergün 
cebimize girip çıkan paralardan daha iyi bir 
kağıda basılması hususunda benimle müttefik 
olacağınızdan eminim. Sahibi için paradan daha 
büyük bir kıymeti olan bu vesikaların zamanla 
eskimez kâğıtlara basılması lüzumu aşikârdır. 

Para dahi muayyen bir müddette bankaya 
geldiği zaman yenileriyle tebdil edilir. Paralar 
dahi muayyen bir müddetle bankaya girdiği za
man yenileri ile değiştirilir. Halbuki tapu için 
bu gibi imkânlar mevcut ve mûtat değildir. 

Binaenaleyh sizlerden çok rica ediyorum, bu 
konuda göstereceğiniz hassasiyeti diğer bakan
lıklara tehir ederek bunu burada istimal etmeyi
niz, ve ısrarda bulunmayınız. Nitekim bu temen
niyi izhar ederken bunun her yerde kabili tat
bik olmadığını ve ihtiyaçların yerine göre tak
dir edildiğini Adliye Bakanlığının bu bölümle
rine ait tahsisatı aynen kabul etmekle göstermiş 
bulunuyoruz. Ayni isabetli takdirin burada da 
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esirgenmemesini bilhassa rica ederim. (Reye re
ye sesleri). 

BAŞKAN — Süleyman Kuranel. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Arkadaşlar; Komisyon sözcüsü kırtasiye ve di
ğer işleri, söylerken rakamları konuşturmadı. 
Ben 1950 ve 1951 yılı rakamlarını'konuşturaca
ğım. Geçen sene tapu dairesi kırtasiyesi için 
para konmamış bu sene 71 700 Jira konmuş. Ge
çen sene döşeme ve demirbaş için para ayrılma
mış bu sene 25 000 lira konmuştur. 1950 yılında 
öteberi giderleri olarak bir şey konmamış 1951 
yılında 43 500 lira konmuştur. 1950 yılı basılı 
kâğıt ve defterler 70 000 lira 1951 yılı için 
379 000 lira konmuştur. Bu vaziyet şüphesiz ta
pu dairelerinde lâzımgelen genişletmeler göz 
önüne alınarak ona göre tahsisat konmuştur. 
Zaten Komisyon sözcüsü diğer Bakanlıklar ve 
umum müdürlükler için bizimle beraber olduğu
na göre tapu dairesinin bu azim yekûn tutan 
1951 yılı bütçesinde yüzde 20 tenzilât pek cüzi 
bir şey olacaktır. 

BinaenaleyE önergenin kabulünü rica ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ESAT BU-

DAKOĞLU (Balıkesir) — Efendim, bir nokta
yı tavzih için yüksek huzurunuzu işgal ediyo
rum. •** 

Arkadaşımız 1950 ile 1951 bütçelerini muka
yese ederken, Tapulama Kanununun geçen yıl 
bütçesinin kabulünden sonra çıktığını her halde 
hatırlamıyorlar. Tapulama Kanunu Mart içinde 
çıkmıştır. Kanunla birlikte 4,5 milyon liraya 
yakın bir ek ödenek Tapu Kadastro Umum Mü
dürlüğüne verilmiştir. İşte bu yüzden 70 bin 
lira bu yıl bütçesinde 379 bin lira olarak gözük
mektedir. Bu 307 bin lira tapulama mevzuunda 
kullanılmak için ayrılan hizmetlerin karşılığı
dır. Bu noktayı tavzih etmek isterim. 

Arkadaşlar, bir az evvel de arzettiğim, 1951 
yılı bütçesi hazırlanırken olan kâğıt fiyatları ile 
bugün halen câri olan kâğıt fiyatları arasında . 
da aleyhte bir fark bulunduğunu kaydetmek 
isterim. 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte- . 
rem arkadaşlar, Yüksek Meclisinizin gösterdi
ği hassasiyet karşısında bir fikrin müdafaasın
daki zorluğu takdir ederim. Yalnız burada bir 

I tezada düşüyoruz. Bir taraftan memleketinden 
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büyük derdi olan tapu ve kadastro işlerinde 
Yüksek Meclisin hissiyatına uygun olarak ge
niş bir inkişaf istiyoruz, diğer taraftan makine 
ve evrakı matbuada bir kısıntıya gitmek istiyo
ruz. Bu tezadı anlıyamadım. 

İkincisi, sayın Refik tnce'nin buyurduğu 
gibi, toptan böyle bi rtenzilâtı daha bütçeler ilk 
konuşulduğu gün yapmak lâzımdı. Bunun için 
artık her vekâlet bütçesi konuşulurken ayrı ayrı 
kendi faslında konuşmak lâzımdır. Toptan bir 
karar almaya imkân yoktur. 

Bâzı bütçelerin bu kırtasiye ve diğer fasıl
larında indirmede ben de beraberim. Ama bu
gün Tapu ve Kadastro Bütçesi münakaşa edi
lirken bu indirmeye taraftar değilim. Sebebi: 

-Burada okunan maddelerde gördük, bize maro
ken koltuk diye bir şey söylemediler. Kuru san-
dalyadan ve daktilo makinelerinden bahsetti
ler. Bunlarda indirme yapmak demek inkişa
fını, yürümesini candan gönülden özlediğimiz 
bu müdürlüğün vazifelerini kösteklemek demek
tir. 

Sonra takdir buyurursunuz, bugün dünya 
• eşya fiyatlarında asgari % 20 - 40 nispetinde 
bir artış vardır. 1951 de bu müdiriyetin yapaca
ğı geniş hizmetler bakımından ve hem de fiyat
ların şu yükselişi karşısında burada bir indirme 
yapmaya ben taraftar değilim. 

Aksi halde ne olacaktır1? Biraz evvel kıymetli 
bir arkadaşımız tapudaki mevhum bâzı suiisti
mallerden bahsettiler. Yarın arkadaşlar bu tah
sisatı vermezseniz, tapu memuru vatandaşa, be
nim sana verecek kâğıdım yok, şu parayı getir 
de yazalım, gibi daha müşkül bir durum karşı
sında kalınabilir. Vatandaş meselâ beş kuruşluk 
kâğıt için 5 liralık bir istek karşısında kalacak
tır. 

Ben rica ediyorum, bu müdürlüğün bu fasıl
daki tahsisatına dokunmıyalım. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Önergenin leh ve aleyhinde kâfi görüşme ya-

pılmıştr. Müzakerenin yeterliği ile reye konul
masını rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Kenan Çığman 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Benim baş-
- ka bir mâruzâtım var. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde ise buyurun. 
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CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Arkadaş

lar, bu takririn aleyhinde konuşarak derim ki... 
(Olmaz sesleri) Rica ederim arkadaşlar, ben ko
nuşmasını bilen bir arkadaşınızım. 

Niçin takririn aleyhinde olduğumu elbette 
mucip sebepleriyle izaha mecburum bu itibarla 
takrir aleyhinde konuşarak derim ki; her bütçe 
mevzuubahis olduğu zaman, komisyon aynı me
selelerle karşımıza çıkıyor. Aman adliye bütçe
sidir, yok sayıştay bütçesidir, aman diyanet büt
çesidir dokunmıyalım. Hep böyle gidecek. Bir 
şartla arkadaşlar; biz buraya takrir verirken siz
lere güvenerek veriyoruz. Sizin düşüncelerinizi 
hesaplıyarak veriyoruz. Bu takrir ve sözcünün 
beyanatından sonra ve yine komisyon âzası ar
kadaşlarımızın noktai nazarları ve heyeti eelile-
nizin noktai nazarı bize şunu işrap etti : Tapu 
İdaresi biraz düzene doğru gidiyor, elde bir Ta
pulama Kanunu vardır, kırtasiyesini kısmıyalım. 
Bir şartla bunu yapalım. O da bundan sonraki 
fasıllarda ve sairede komisyon bizimle ittifak 
ederse yalnız buna maksur olmak üzere bu tek : 

lifi geri almayı arkadaşlarımdan rica edebilirim. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 

oyunuza koyuyorum. Bu husustaki müzakere
nin kifayetini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, önerge şümullü mahiyettedir. Ri
yaset yalnız Tapu ve Kadastro Genel «Müdür
lüğünün 301, 302 ve 303 neü bölümlerine mun-

.• hasır olmak üzere dikkate alınıp alınmaması
nı yüksek oyunuza sunuyorum. Bu kayıtla 
indirmeler yapılmasını tazammun eden önerge
yi dikkate alanlar... (Anlaşılmadı sesleri). Umu
mi olmaz, herkesin bölümünde tekrar bu öner
ge okutulmak, müzakere açılmak suretiyle 
yeniden karara iktiran ettirilebilir. Bu iti
barla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
301, 302 ve 303 ncü bölümlerine münhasır ol
mak üzere önergedeki indirmelerin dikkate alı
nıp alınmıyacağı hususunu yüksek oyunuza 
arzcdiyorıım. (Neyi sesleri), önergedeki in
dirmeyi. önerge 301 - 303 ncü bölümlerdeki 
indirmeyi tazammun etmektedir. Bu indirme
nin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Büt
çesi bölümlerine munlıasr olması hususunu re
yinize arzediyorum : Dikkate alanlar... Dikka
te atayanlar . . . önerge reddedilmiştir. (Al
kışlar). 301 nci bölümü kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 
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302 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.304 Posta, telgraf ve telefon üeret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN 

m Etmiyenleı 
307 Yolluklar 

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

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
EHmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Kadastro tapu yazma heyetleri 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

— Kabul edenler... 
.. Kabul edilmiştir. 

23.2 
Lira 

292 620 

379 000 

70 075 

111 500 

117 500 

839 750 

20 000 

6 000 

140 330 

1951 
B. 

451 

452 

476 

477 

501 

502 

901 
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Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 

için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs ve okul genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapulama Kanunu uygulama ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teçhizat, fennî gereçler ve alet 
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Pltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

25 000 

406 300 

1 156 698 

2 000 

24 155 

60 000 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Bütçesi görüşmeleri hitama ermiştir. 

4. — ÖNERGELER 

, /. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcıı 
ve arkadaşı ile Burdur Milletvekili Mehmet 03-
bey'in Kore şehitlerimizin ruhlannt şâd için Bü
yük Meclisin saygı duruşlnda bulunması hakkın
daki önergele-ri. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesine geçmeden evvel iki önerge var, okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görü 

şülmmesine başlanmadan evvel kahraman Kore 
şehitlerinin aziz ruhlarım taziz için Büyük Mec
lisin ayakta bir dakikalık ihtiram sükûtu yap-

masın] teklif ediyorum. 
Balıkesir Milletvekili 

M. Erkuyumcıı 
Kayseri Milletvekili 
İbrahim Kirazoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Millî Savunma Bütçesi Konuşulurken bu mü

barek vatan için Kore'de canlarını veren aziz 
şehitlerimizin ruhunu şâd için Büyük Meclisi
mizi bir dakikalık saygı sükûtuna rica ve teklif 
ediyorum. 

Burdur Milletvekili 
M. özbey 

BAŞKAN — Büyük Meclisi, Kore şehitleri
mizin aziz hâtıralarını taziz için bir dakika 
ayakta ihtiram sükûtuna davet ediyorum. 

(Bir dakika ayakta ihtiram sükûtu yapıldı) 
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B) Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Millî Savunma Bütçesi görüş.-
melerine başlıyoruz. 

Bu hususta 27 arkadaş söz almıştır. Şimdi 
söz, Halk Partisi Grupu adına konuşacak olan, 
Hüsamettin Tuğaç 'indir. 

HÜSAMETTİN TUĞAÇ (Kars) — Muhte
rine arkadaşlar, Millî Savunma Bakanlığının 
1951 Bütçesinde tenkit edilecek tarafı bu büt
çenin, aşağı yukarı geçen sene bütçesinin ayni 
olmasıdır. 

Halbuki siyasi ahval ge,çen seneye göre daha 
ziyade gerginleşmiş olduğu hepimizce malûm
dur. Fakat büyük devletlerin harb hazırlıkları
na hız verdikleri aşikârdır. Bu hal karşısında 
askerî bütçemizde, geçen seneye nazaran yalnız 
12 milyon liradan ibaret bir fark görüyoruz. 
Halbuki kara, hava, deniz ordularımızın ihti
yaçlarını ; talim ve terbiyesini ve bâzı harb stok
larımızın tedarikini sağlamak için bugünkü 
bütçenin nşağı yukarı bir misli fazlasına lüzum 
vardır. Yeni silâh tedariki bundan hariçte. 
İhtiyaç bu iken 12 milyon liradan daha fazla 
bir para sağlanabilmesini malî kudretimizin dı
şında olduğunu Maliye Bakanının ağzından din
ledik. Tahayyül edilen tasarruflar da yapıla
madı. Yalnız geçen 1950 Bütçesinin bölümlerin
de tahsis olunan ödeneklerden bâzı tasarruflar 
yapılmış olduğunu işittim. Maaş faslından olan 
tasarruf tabiî bir şeydir. Bu para sene sonunda 
usulen imha edilir. Fakat diğer bölümlerden de 
tasarruf yapılmışsa bunun sebebi nedir! Ve ne
reye sarf olunmuştur? Sayın Bakan cevap lütfe
derlerse memnun olurum. 

Maliye Bakanı arkadaşımız, ordu ihtiyaçla
rı için 80 milyon liralık malzeme yardımı sağ
lanmasında Amerikalılarla mutabık kalındığı
nı. söylediler. Bundan başka, 4 yıl içinde sağ
lanan askerî yardımın bir misli nispetinde 'bir 
miktarın bu sene zarfında temininde fikir bir
liği yaptık, dediler. 

Arkadaşlar, bu beyanatı büyük memnuniyet
le karşılarız. Ve tahakkukunu bekleriz. 

Keza Millî Savunma ihtiyaçları için 150 mil
yon. liranın tahsisi, hakkında bir kanun gelece
ğini de sayın Millî Savunma Bakanının Bütçe 
Encümeninde söylediklerini işittim. Bütçe açığı 
bakımından olan ^mülâhazaları bir tarafa bıra
karak, orduya ait olduğu için o kanun tasarısı-
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nın bir an evvel getirilmesini temenni ederim. 
Bu hususta Hükümetin daha anlayışlı ve daha 
itidalli bir ruh haletine gelmesi gününün pek 
uzak olmamasını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlar, harb kıymet ve kabi
liyetimizin yüksek derecesini Kore yarım ada
sından tekrar bütün dünyaya ilân eden ve bu 
Milletin özünü teşkil eden ordumuzun hür in
sanlık âleminde ne büyük bir sulh âmili o'a-
bileceğinin de takdir edilmiş olduğunu ümit 
etmek isteriz. 

Bizim harb potansiyelimiz, insan materyali 
bakımından asgari 40-50 tümendir. Bu kabili
yetimizi dünya sulhunun korunması dâvasında 
müessir rol alabilecek derecede kıymetlendir
mek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki,« 
memleketimizin coğrafi durumu cidden nazik-
tii'. Bize bir saldırış olursa bizi tamamen hazır 
bulmalıdır. Bu bakımdan ordumuza taallûk 
eden işler hakkında Millî Savunma Bakanının 
o gün evvel burada verdiği izahat' güveni artı
racak mahiyettedir. Türk ordusunun her hangi 
bir düşman karşısında aynı şartlar dahilinde 
yenilmez bir kuvvet olduğunu bütün medeni 
âlem görmüştür. Geçmişte ve bugünkü harp
lerde millî vasıf ve seciyemizi, en yüksek de
recede tebarüz ettirmiş olan ordumuzun halen 
kudretli, ellerde günden güne yükselmekte bu-
J unduğuna itimadımız berkemaldir. 

İkinci kısım hazırlık da, topyekûn harbin 
ioabettirdiği umumi hazırlıktır. Bunların tafsi
lâtına girmek istemiyorum. Ancak, öteden beri 
ihmal ettiğimiz bu işler üzerinde halen ne düşü
nüldüğünün ve ne yapıldığının mümkün olduğu 
kadar açıklanmasından memnun oluruz. 

Bir noktaya bilhassa yüksek dikkatinizi çek
mek isterim: Bugünkü demokratik rejimi bir 
siper gibi kullanarak bunun arkasında yıkıcı, 
yararlı tahrikler yapmak suretiyle, güzel, millî 
vasıflarımızı çürütmek için ecnebi gayretlerinin 
geniş mikyasta sarfedildiği muhakkaktır. Bu 
lıususta hiç birimizin en ufak bir şüphemiz ol
masın. Bu alanda çok dikkatli olmamız icabeder. 

En büyük vasfımız olan millî tesanüt ve millî 
ruh birliğini korumak işinde hepimize vazife 
tereddüp eder. Bu dâva topyekûn millî savunma 
hazırlıkları bütünün önemli bir parçasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; bâzı ana dâvalarımız 
vardır ki, bunların karşısında parti mülâhaza-
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lan ve parti politikası gütmek doğru olmaz. 
Biz geçmişte bunun epeyce zararlarını gördük. 
Şurada kendi sâf ve temiz mil'î hudutları içine 
çekilmiş olan Türk Milletinin, varlığını ve is
tiklâlini korumak için biribirine candan sarıl
mak hususunda gösterdiği yüksek ruhi vasfı 
daima korumalıyız. Memleket savunmasında ve 
ordumuza taallûk eden meselelerde birbirimizi 
mutlaka iyi anlamalıyız. îsraf edilecek enerji
miz yoktur. 

Arkadaşlar, Millî Savunma Bakanı arkada
şımız üç gün evvel bu kürsüde Millî Savunma 
politikamızı açıklarken şunları söylemişti; «Teh
likeyi önlemek ve tehlike her an hazırmış gibi 
hazır bulunmak, askerlerimizi kabiliyetleri de
recesinde talim ve terbiye etmek, moral kabili
yeti yükseltmek, atış kuvvetini artırmak, insan
lık ülküsünü hâkim kılmak ve diğer Devletlerle 
karşılıklı iş görmek... Bu dâva millî siyasetimiz
dir ve bunda hergün ilerlemekteyiz..» 

Muhterem arkadaşlar, bu güzel sözlerinden 
dolayı sayın Bakanı tebrik ederim. Söylemek 
ve istemek, . yapmanın yarısıdır, derler. Ben 
yarısına değil, şimdilik üçte birine de razıyım. 
Bunların tahakkukunu görmek hepimizi mesut 
eder. 

Orduda terhis işinin yeni bir nizam çerçevesi 
içine konulacağından bahsettiler. Bu husustaki 
sözleri aydınlatıcı mahiyette idi. Alınması dü
şünülen tedbirler isabetlidir. Geç kalmmaması-
nı temenni ve kendilerine teşekkür ederim. 

Ancak şunu arzdan kendimi alamıyorum: 
Millî- Savunma Bakanının sözlerine politik mü
lâhazalar karıştırması tamamen isabetsiz ve yer
sizdir. 

MUHÎTTÎN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Siz 
de karıştırmazsınız inşaallâh... 

MÜSAMETTÎN TUGAÇ (Devamla) — Hür
met ettiğim bir hukuk âlimi olan Sayın Bakana 
bu tarzda hareketi yakıştıramadım. Demin ar-
arzettiğim gibi, millî tesanüt dâvasının nigeh-
banı olması lâzımgelen Hükümetin, kendisini 
müfrid zihniyetlerden tahlis etmesine cidden ih
tiyaç vardır. Bunun da topyekûn harb hazırlık
ları arasında memleket hesabına bir kazanç ol
duğunu söyliyerek sözlerime son veririm. 

TALAT VASFI ÖZ (Ankara) — Aziz arka
daşlarım; yüksek huzurunuzda millî gururumu
zun timsali olan ordumuz ve onun müntesipleri-
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ne taallûk eden hususatta söz almanın ağırlığını 
ve mesuliyetini müdrik olduğuma işaret ederek 
evvelâ müsamahalarınızı istirhama cüret ediyo
rum. 

Daima irsi bir mahviyet içinde ve yalnız 
kendisine vazife terettüp ettiği zamanlarda her 
vakitkinden daha üstün ve cüret verici haşarı
lara erişen eşsiz memleketimizin ve onun özü or
dumuzun son kahramanlıkları Türk tarihine ye
ni şeref kitabeleri eklediler. Muhakkak ki vatan 
ne zaman onun hizmetine muhtaç olursa daima 
bu böyle olacaktır. Hiçbir millete nasip olmı-
yan bu şeref ve vazife kaynağına kalblerimiz-
den coşan minnet ve şükranlarımızı her şeye ter-
cihan bu kutsal kürsüden ifadeyi borç bilirim. 
Hepinizin mutlak olarak duygularına tercüman 
olabildiğimi sanarak ifade etmek isterim ki Millî 
Savunma camiasına karşı onları daha müreffeh 
ve daha büyük başarılara imkân sağlıyacak va
sıtaları temin edebilmeyi düşünmekten başka 
bir emelimiz yoktur. Bugün bütçenin tatminkâr 
olmaması gibi bir vaziyet vâritse bunun ifade 
ettiği şey daha fazlasının mümkün görülemeyi-
şidir. 

Gönlümüz bu aziz camianın medeni âlemin 
ve askerî bilgilerin en modern vasıtalarına sür
atle kavuşmasını ister ve şunu temin edebiliriz 
ki, ilk fırsattan bütün kaynakları bu yola sefer
ber etmeyi her zaman olduğu gibi en medeni 
bir görev sayarız. Böyle olmakla beraber onla
rın da bizden istedikleri tek şey meslek hayat
larının icaplarını ifa ederken geride bıraktıkla
rını mutlak bir refah ve huzur ve emniyette 
görebilmektir. Maziyi bir lâhza hatırlarsak 
İstiklâl harbinin fedakâr kahramanları içinde 
unutulmuş , olanların hüznünü duyarız bir za
manlar adı dillerde destan olanların bugünkü 
durumları sevindirici bir mahiyet arzetmektedir. 
Atatürk'ün takdir ve iltifatlarına mazhar olan
lardan Bilecik'in Neemiye köyünden Emine ça
vuş'a bir zamanlar elli dönümlük taşlık bir ara
zi hediye edilmişti. Bir gün vergisini vereme
diği için jandarmalarla il merkezine getirildi
ğini gören şube muamele memurunun müdaha
lesi ile ancak kurtulabilmiştir. Bu hazin misal
lerin yarın tekerrür etmemesi için Millî Savun
ma Bakanımızın her türlü imkânı sağlıyacağı-
na emin bulunuyorum. 

Şehit ailelerinin ve malûllerimizin her tür
lü suhulet ve lûtfa mazhar olmalarından tabiî 
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bir şey tasavvur edilemez. Bu kutsi ocağın her 
müntesîbi yaşarken de fedâkâri^ğınıfi takdire 
mazlıar olduğunu sezdirecek işaretleri cüftiyet-
ten beklemekte haklıdır. Onların cemiyet 'afin
de mâruz kalacakları küçük semahatlara ihti
yâç vardır. 

Kurmaylarımızın ve diğer subaylarımızın 
terfihlerinde klâsik usullerden ayrılarak üstün 
kıymet ve kabiliyetlere kısa sürelerle en ileri 
n^puliyetlefe doğru yer termemiz lâzımdır. 
Talim ve terbiye sistemlerimizi yeni formüllere 
göre ayarlamakta istical etmeliyiz. Bugün ya
bancı görüşlerle aramızdaki uçurum yâlnız bu 
kaynaklardan menşe almaktadır. 

Askerî hastanelerin sitil tesislerle birleştiril
mesi ve asker ve sivil hasta mevzuuna bir son 
vererek sıhhiye subaylığının bir sınıf olarak teş
kili yoluna gitmenin istenilen bir reform olaca
ğına kaniiz. 

Orduda alım ve satım işlerinin mesuliyet ta
şıyan ve itimada dayanan formüllere uydurul
masında bir zaruret vardır. Şahıslara verilen sa
lâhiyetlerin en genişi mutlak surette millî şe
ref ve haysiyetimizin idaresine yetkili olan elle
re lâyıktır. Bu suretle asker topluluklarının 
sevk ve idarelerinde esaslı değişikliklere şahit 
olunacağına emin olabiliriz. 

Erlerimizin iaşelerinde ve ilbaslarında en 
iyi usullere ayak uydurulmak suretiyle bir re
forma ihtiyaç vardır. Nâçiz hizmetlerimizin bi
ze öğrettiklerinden cesaret alarak arzetmek is
tiyorum ki kütle sağlıklarının sarsılmasında es
ki sistemlerin teerim edilmeleri iktiza etmekte
dir. 

Muayyen miatlara bağlanaark giyim aksak
lıklarını bu kutsal çatı altında toplanan kıy
metlere reva göremeyiz. Birçok yabanca teşek
küllerde eski yeni ile tebdil edilir ve eski yeni-
lenerek yine faydalanma kabil olmaktadır. Ve
ya hiç olmazsa miatları kısaltılmasının uygun 
olabileceğini umuyoruz. 

Emeklilik «Menilerinin ©asitli ta&avv&llette-! 
den doğan adaletsizliklerin bir formüle feağktn-
raası büyük gönül krgınlıklarmm düzenlen
mesinde âmil olacaktır. 

Cemiyet her sahaia eşrt mu»m#leöte öâri ol
duğuna inandığı zaman nasıl taztK1 i$Kfl§e olar
sa askerlik ©amiâsırim aynı duygudan #yfilmı-
yâeağı tabiîdir. 
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Bütün kuvvetlerimizden yakın ve uzun bir 

reformun mesut manzarasına şahit olaraktan 
duyacağımız hazzı yüksek huzurunuzda ifade 
ederken bu «liretle genç ve dinamik ellerin sevk 
ve idaresinde millî hususları daha çabuk işlen
miş ve değerlenmiş mümtaz bir teşkilâtın güve
nin gururla müşahâde edebilmenin zevkine işa
ret etmek isterim. Bu çok mübarek vatanın hür
riyeti adına asil yüzlerinde eşsiz bir tebessüm
le şehadet örtüsüne bürünen sayısız kahraman
ların hürmet ve muhabbetiyle kalblerimiz meş-
bmğ bulunmaktadır. Hepinizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

ÎSMAÎL BEBKOK (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlar, tarihin hiçbir devrinde ordu, bugün
kü kadar kıymet ve ehemmiyet kazanmış değildir 
işte böyle bir günde size evvelâ birkaç cümle 
ile ordumuzu takdimle -sözüme başlamak istiyo
rum. Ordumuz nedir? „ • 

1. Türk "Ordusunun'dünyanın en asîl, en 
masum bir ordusu olduğuna inanınız. Bütün 
dünya tarihinde ordular hükümdarların ve dik
tatörlerin safında kalarak milletlerine karşı cep
he aldıkları halde bizim ordumuz daima millet 
safında yer almış, milletle beraber zulüm ve ta
hakkümle mycadele etmiştir. 

2. Evvelce de bir münasebetle arzettiğim 
gibi Türk ordusu fedakârlıkta haddi âzamiye 
yükseldiği halde, hakkını aramakta haddi asgari 
ile iktifa etmek feragatini göstermiştir. 

3. Ordumuzun kıymet ve kudreti Kore'de 
gösterilen kabiliyetten ibaret değildir. Onun 
daha büyük kudretleri vardır. 

Ofdümuzün kudret kaynakları beslendiği ve 
bu kaynakların mUhassalası maharetle işletildiği 
zaman o ordu şimdiden tahmini mümkün ölıhi-
yan kudretle!•gösterebilecektir. 

4. Türk ordusu idealisttir. Dün vatanı Ve 
milleti için kanıâi sel gibi akıtan ordumuz bugün 
ICörVde insanlık hak ve hürriyeti için hudutsuz 
bir fedakârlık gösteriyor. En mütevazi bir eri
miz dahi bu fedakârlığın hedefini ve mânasını 
aftlayor ve n8$lüyor. 

Böyle bir ©rdü milleti ve onun müıfiessili olan 
Meclisi tarafından takdir edilmeye ve bunun 
bir nişanesi olarak muhabbetle* samimiyetle ve 
ihtimamla kucaklanmaya lâyıktır. Haklı oiirak 
bİyle Mr ordu ile farur ve iEitâr duyulur.:îşte 
muhterem arkadaşlarım^ yüksek heyetinize sunu
lanbütçe böyle bir ordunun bütçesidir. 
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Ben bu bütçe hakkında çok az şeyler söyliyer 

ceğim. Çünkü modern bir ordunun teçhizi o ka
dar büyük masraflara mal oluyor ki, sanayii 
yüksek olmıyan milletlerin bu takati gösterme
lerine imkân yoktur. Meselâ bir zırhlı tümen 150 
milyon liraya mal olur. Bir Tayyare bölüğünün 
teçhizi 15 milyona mal olur. 

Bundan başka bir ordunun ihtiyacı silâh ve 
teçhizattan ibaret değildir. O ihtiyacın, memle
ketin bütün kaynaklarını da şümulü içine alan 
bir genişliği vardır. Binaenaleyh devlet bütçesi 
esasen ordu ihtiyaçlarını temin için işletilecek
tir. Bu sebepten, memleketin diğer kaynakları
nın zararına olarak, ordu bütçesinin arttırılması 
ordu bütçesi namına kâr sayılamaz. Binaenaleyh 
Millî Müdafaa bütçesinin arttırılması mevzuun
da uzun uzadıya durmak faydasızdır. 

Ben şimdi Millî Savunmaya ayrılmış olan 
paranın kullanılmasında tutamak olacağını zan
nettiğim birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. 

Yüksek malumunuzdur ki ikinci Cihan Harbi 
bir yıldırım harbi şeklinde cereyan etmiştir v 
Hjarbe bu mahiyeti kazandıran başlıca âmil hava 
kuvvetleri ve motorlu vasıtalardır. Bu vasıta
ların, arazisi arızasız, yolları bol, nüfusu kesif 
olan Avrupa kıtasında büyük roller oynadıkları 
mufeakktır. Bunlara bir de radar ve atom gibi 
müessir vasıtalar inzimam edince, harbin hava 
ve motorlu vasıtalarla neticelendirilebileceği 
kanati doğmuştur. Binaenaleyh teşkilâtta, stra
tejide ve tabiyede bu noktainazar hâkim olmıya 
başlamış ve bu vaziyet içerisinde piyade kuvvet
leri, hayvanlı sınıflar ve vasıtalar âdeta ihmale 
uğramıştır. Fakat İkinci Cihan Harbinin, ikinci 
safhasında Ruslar süvari kuvvetleri kullanmaya 
başlamışlar ve Lâva tâibiyesiyle 1814 de Napol-
yon'a karşı yaptıklarını 1943 te Almanlara yap
maya çalışmışlardır. Rusların bu tabiyeyi Cen-
giz'den öğrendiklerini söylemek isterim. Buna 
rağmen motöre, ve lıava kuvvetlerine karşı bes
lemen itimat ve rağbet zayıflamamıştır. 

Şimdi Kore harekâtı ile karşı karşıyayız. Bu
raca piyade ye süvarinin ve hayvanlı nakü va
sıtalarına da lüzum ve ehemmiyeti kendisini 
katî surette göstermiş bulunmaktadır. 

Şu halde şu düstur bizim için bütün düşü
nüşlerimizde ve tedbirlerimizde esas olmalıdır. 
(Harbi motorlu vasıta yıldırunlaştırır, fakat 
katî neticeyi süngü ve kılıç kazanır.) Bu esas 
piyade ve hayvanlı sınıflara da ehemmiyet ver-
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memizi zaruri kılmaktadır. Bu sebeple piyade 
ve motorlu birlikler arasındaki nispet buna göre 
tesbit oulnmaljdır. Bundan bizim için şu iki mü
him netice çıkar : 

1, ^Jşmlejje.tte hayvan kaynaklarını çoğalt
mak ve beslemek, piyade ve süvari smıflarına 
ehemmiyet verme lâzımgelecektir, 

2. l^atörlü v^sıtamif yoktur veya az $iy§ 
kendimizi zayıf .görmek za'fından kurtulmuş .ola
cağız. 

Bundan bagka, bizim memleketin vaziyetinin 
hususiyetine göre, deniz ve haya tahsisatları ara
sındaki nispetin tetkika muhtaç olduğu hakkın
daki kanaatim çok kuvvetlidir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz da harb hazırlık
larından bahsedelim. Malûmu âliniz milletin 
harb kudretini temsil eden ordudur. Bu bakım
dan ordu, milletin bir parçasıdır. Binaenaleyh 
ordu, varlığını ancak millete dayanarak ve mil
letten beslenerek idame edebilir. 

Fakat yüksek malûmunuzdur ki; bir memle
ketin harbe hazırlanmış olması, sadece bir ordu 
vücuda getirmiş olmaktan ibaret değildir. Mem
leketin bütün kuvvet ve hayat kaynaklarının 
harb bakımından ve harb zamanında pürüzsüz 
işliyecek bir tarzda organize edilmesi demektir. 
Bu organizasyonu biz; mânevi, fikrî ve maddi 
mefhumları ile hulâsa edebiliriz. 

Ancak şuna kanaat getirmek lâzımdır ki, 
dünyada hiçbir devlet bütün bu unsurlarla ve 
tam mânasiyle harbe hazırlanmış olduğunu id
dia edecek vaziyette değildir. Buna mukabil, şu
nu da katiyetle söyliyebilirim ki; dünyada hiç
bir devlet ve memleket manen hattâ kısmen de, 
fikren bizim kadar hazır değildir. Bu, bizim için 
büyük bir üstünlüktür. 

Fakat dünya üzerindeki jeopolitik ve strate
jik vaziyetimizin hususiyeti, buna ilâveten mad
di kaynağımızın kifayetsizliği bizim için düşü
nülecek bir meseledir. 

Mamafih dünya emniyeti kolektif bir sisteme 
dayanmaktadır.. Ve bu sisteme de kuvvetli un-

; surlarla iştirak etmiş bulunmaktayız. Buna bir 
i ide memleketimizin tabiî vaziyetini ilâve edersek 
I ve biz de memleketimizin tabiî kaynaklarını iyi 
i isletirsek, ve basiretli bir siyaset takip eder isek, 

kifayetsiz görülen tarafların, bu yollarla telâfisi 
mümkün olacağı muhakkaktır. 

Bu sözlerimden mukadderatımızın munhası-
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ran kolektif emniyet sistemine bağlıyarak otura
cağımız mânası anlaşılmasın. 

Mânevi ve fikrî kabiliyetimizi âzami bir su
rette inkişaf ettirmekle ve sevku idarede üstün
lük göstermekle, memleketimizin tabiî vaziyetin
den de istifade etmekle, memleket kaynaklarını 
işletmek suretiyle maddi ihtiyaçlarımızı* karşıla
makla temin edeceğimiz kuvvet maddi olan bir
çok noksanlıkları telâfiye kifyet edecektir. An
cak bütün bunların dikkat ile hazırlanması lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, harb hazırlıkları
nın temeli nedir bilir misiniz? Karar sahibi 
bir otoritenin varlığı. Ben İkinci Cihan Har
binde ordunun ve memleketin harbe hazırlan
ması diye vazifeli bir işin başında bulundum. 
İşte arzettiğim bu hüküm dört sene devam 
eden bu ağır ve ıstıraplı vazifeden aldığım ne
ticelerin muhassalasıdır. Bundan sonra milleti 
fikren ve ruhaıı harbe hazırlamak lâzımdır. 
Bunun için evvel emirde en mütevazı bir köy
lüden en yüksek makamdaki bir devlet adamı
na kadar her vatandaşın harb hazırlığiyle alâ
kadar olduğu kabul edilmelidir. Artık herkes 
vaziyetine göre bir harb . vazifesi alacağını, 
evinin tahrip edilebileceğini, ekmeksiz ve su
suz kalacağını, icabında silâha sarılarak düş
manın memleket içine yapacağı teşebbüsleri 
karşılıyacağmı bilmelidir. Şu halde milletin 
bir harb talim ve terbiyesine ihtiyacı katidir. 
Bunu devlet olarak, millet olarak vaziyeti müd
rik bir fert olarak kabul etmek nıejCburiyetin-
deyiz. Bunda gösterilecek ihmal, telâfisi im
kânsız felâketler intaç edebilir. Çünkü ne ka
dar cesur olursa olsun, ne yapacağını bilmiyen 
bir fert veya bir kitle her hangi bir taarruza 
uğrarsa o fert veya kitlenin panik yapması 
gayet tabiîdir. Buna mukabil vukua gelmesi 
mümkün hal ve ihtimalleri bilen ve bu gibi 
haller karşısında ne yapacağı kendisine öğreti
len insan veya kitle asla tereddüt ve korku ile 
sarsılmaz. 

Muhterem arkadaşlar, fikrin serbest işle
mesi, eldeki vasıtanın emniyetle kullanılabil
mesi için esas olan maneviyattır. Gerçi mille
timizin maneviyatı çok kuvvetlidir. Fakat her 
şeyde olduğu gibi maneviyat beslenmez ise 
zayıf düşer, paslanır, atalete ve nihayet dumu
ra uğrar. Çok şükürler olsun ki demokratik 
rejimin teessüs etmesi ile vicdan hürriyetinin 
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•' sağlanması ve Kore harekâtı milletimizin sar

sılmak tehlikesine mâruz bulunan maneviyatı-
! nı harekete geçirmiş ve şahlandırmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, ordunun göstere
ceği kudret, enerjisini maneviyattan alır. Ma
neviyatın en kuvvetli muharriki ise idealdir. 
Binaenaleyh ordu idealist olmalıdır. 

ideal, yüksek, fakat gayrişahsi emelleridir. 
Bu gibi emeller siyasi hatlarla tahdit edilmiş 
bir toprak parçasına, bir insanın kısa imtidat-
lı ömrüne sığmaz. İdeal, ilk zamanlarda eri
şilmesi imkânsız görülen, fakat mütemadiyen 
insanı çağıran ve çeken bir serap gibidir. Böy
le bir emel bir hayal telâkki edilebilir. Fakat 
bir çok hakikatler hayallerden doğmuş değil 
midir? Bugünkü insanın ideali, dünya birliği 
gibi geniş ve uzaktır. Oraya bir merhale ile 
varılamaz, mutavassıt merhalelere ihtiyaç var
dır. 

İşte biz milletimize ve onun temiz evlâdı 
olan ordu mensuplarına bu idealleri gösterme
liyiz. Ve o ideallerin tahakkuku yolunda çalış
malıyız. Kore harbinde milletimizin dünya 
idealini anlayış hususunda gösterdiği yüksek
lik ile iftihar edebiliriz. Bu anlayış, dünyada
ki mevkiimizi tâyin için en kuvvetli bir şuur 
ve şiardır. Ordumuzla ve milletibizle öğüne-
lim. 

BAŞKAN — Efendim, bir yanlış zehap hâ
sıl oldu, tashih etmek isterim. 

Bundan evvelki Adalet Bakanlığı Bütçesi 
konuşulması sırasında verilen bir önerge ile 
konuşmaların beş dakika olarak tahdidi tek
lif edilmiş ve heyeti aliyenizce de kabul Duyu
rulmuştu. Halbuki Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesi için böyle bir teklif vâki olmamış bu
lunduğundan İçtüzük gereğince yazılı konuşma 
yapan arkadaşların 20 dakikaya kadar konuş
maları mümkündür. Ama yeni bir karar itti
haz buyurursanız bu müddeti 10 veya 5 dakika 
yapabiliriz. ( «5 dakika olsun» sesleri, «10 
dakika olsun» sesleri). Nasıl tensip ederseniz. 
O halde bu Bütçe üzerinde de konuşmaların 10 
dakika ile tahdidini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Efen
dim, usul hakkında arzedeceğim. 

Arkadaşlar, Mecliste 3 Parti vardır, bir 
de müstakiller bulunmaktadır. Elimizdeki İç-
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tüzüğe göre Partilere, yana, karşıya, ortaya 
olarak sırasiyle söz verilmesi icabeder. Ben \ 
Reis Beyefendiden rica ederim. Müstakilleri ; 
de göz önünde tutsunlar. Biz müstakilleri de i 

.sıraya alarak, söz versinler ve 5 dakika, 10 da- ! 
kika gibi bir kayda tâbi tumasmlar. (Mümes- | 
sil tâyin edin, sesleri). j 

BAŞKAN — Partiler için her mevzuda ko
nuşma hakları tanınmaktadır. Söz Necdet in- j 
cekara'nmdır. : j 

NECDET ÎNCEKARA (İzmir) — Muhte- \ 
rem arkadaşlar; Millî Müdafaa Bütçesinin görü- i 
şülmekte olduğu şu anda kendi intihap dairemin 
umumi arzusuna ait bir temennide bulunacağım. I 
Yalnız bu temenni çok nazik bir konuya temas i 
ettiğinden bu husustaki Bakanlığın takdiri 
aleyhte de olsa onu şimdiden kabul etmekte oldu- | 
ğumu berveçhi peşin arzetmek isterim. i 

Muhterem arkadaşlar, toprak azlığından çok j 
sıkıntı çekmekte olan izmir halkının bilhassa kör- • 
fez halkının ayrıca askerî emniyet mülâhazâla- [ 
riyle alınmış olan kararlar neticesi arazinin mü- j 
him bir kısmı mevkii müstahkem hale getirilmek- j 
le bu sıkıntılar bir kat daha artmıştır. Bugün ı 
Ege sahillerinde müstahkem mevki emrinde çok ! 
verimli binlerce dönüm arazi ve zeytinlik mev- i 
cut olduğu, bu bölgeler sakinleri tarafından îz- j 
mir milletvekillerine duyurulmuş bulunmakta- I 
dır. Millî Emniyetimiz bakımından miletimizin j 

. seve seve katlanamıyacağı hiçbir tedbir yoktur. • 
Bunu bize şikâyet mevzuu olarak değil, asla, yal- ? 
nız eğer eski askerî zaruretler tamamen veya ! 
kısmen kalkmıçsa ve askerî ve siyasi şartlarda j 
bu bölgeler için bir değişiklik hâsıl olmuşsa bu j 
topraklardan tekrar faydalandırılmalarını iste- i 
mektedirler. Onun için bendenizin de istirha- j 
mim şudur. Bugünkü ha:rb tekniği, Akdeniz dev- I 
letleriyle olan siyasi münasebetlerimiz siyasi ve ı 
askerî ittifakımız neticesi eğer İzmir Körfezi da- ı 
hilindeki yasak bölgelerin daraltılması, yahut ta- ; 

mamen kaldırılması veya muvakkaten köylü ta- ! 
rafından işletilmesi mümkün ise yani bu üç ted- | 
birden hangisi mümkünse bu bölgeler halkı le- j 
hine ve bilhassa topraksız vatandaşlar lehine 
alınmasını rica ve temerihi ederim. Yok bu as- I 
kerî bölgelerin devamı icabediyorsa daha fazla
sına lüzum varsa Türk Milletinin toprağı, kanı, 
canı, her şeyinin bu vatan için olduğu tarihî bir 
gerçektir. 

Muhterem arkadaşlarını; Millî Savunma Büt-
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çesi üzerinde konuşurken kahramanlıklar diyarı 
haline gelmiş olan Kore'ye temas etmeden geçe-
miyeeeğim. 

Atom devri olan bugün dahi Türk süngüsü
nün bir kıymet olduğunu Kore'de bütün dünya
ya ispat etmiş olduk. En modern silâhlarla teç
hiz edilmiş bulunan Amerikan ordusu süngü kul
lanmasını Mehmetçikten öğrenmeye çalışmakta
dır. Bu süngüyü tutan bileğin dostluğuna dünyaı-
nın barışsever milletlerinin şiddetle ihtiyacı ol
duğu en salahiyetli yabancı devlet adamlarının 
ağızlarından sık sık tekrarlanmaktadır. Hiç ol
mazsa muhalefet bundan takdirle bahsetmeliydi. 
Haricî politikamız askerî muvaffakiyetlerimize 
muvazi olarak gelişmekte olduğunu görmemek 
karanlıkta yürümek olur. (Soldan. : Bravo sesle
ri, alkışlar). Sayın Refik Şevket Beyefendinin 
iki gün evvel veciz bir şekilde ifade buyurduk
ları gibi bugün değil kendi emniyetimiz, dünya
nın emniyeti Türk süngüsünün ucundadır. Ar
kadaşlar. Bunun mânası şudur ki, eğer bütün 
barışsever miletler bu ideale Türkler gibi ciddî 
surette sadık olur ve onu maddi, mânevi fedakâr
lıkları göze alarak cesaret, şecaat, azimle mü
dafaa ederse barışı ihlâl etmek kolay olmaz. 
Türk süngülerinin ifade etmekte olduğu mâna 
budur. 

Demokrasiyi gerçek mânada anlıyan binne-
tice millî muhalefete her zaman kalbinde de
rin sevgi ve saygı besliyen bir arkadaşınız 
sıfatiyle Halk Partisinin sözcüsü olarak konu
şan arkadaşın samimî hislerinden cesaret ala
rak, sağ tarafta oturan arkadaşlarıma samimi
yetle hitap ediyorum, dış politikayı iç politi
kaya, partilerarası politikaya alet etmemek, 
millî menfaatlerimiz iktizasıdır. Fakat maalesef 
arkadaşlar, içinizde bu yolu tutmuş olanlar 
vardır. Birçoklarının encümenlerde teşriî çalış
malara samimiyetle katıldığınızı bizzat mü
şahede etmiş bir arkadaşınız sıfatiyle rica 
ediyorum, içinizde dış politikayı iç politikaya 
alet edenler hakkında bir tedbir düşünmenizi, 
onları da bir hizaye getirmenizi temenni ediyo
rum. O zaman maziye dönmek ihtiyacını hisset
meden istikbale kuvvetli adımlarla yürümek 
kolaylıkla mümkün olacaktır. 

Bütçenin umumi, müzakeresinde en son söz 
alan bir arkadaşın Sayın üstadımız Hâmit Şev
ket Beyin muhalefete yapmış olduğu ikaz kar
şısında muhalefetin tamamen sükût etmiş ol-
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mas: her hangi bir protestoda bulunmamalarını 
ben de hayre alâmet sayıyorum. ' Sükût ikrar
dan geldiği gibi bâzan kabulden de gelir. 

Eğer hakikat böyle ise tahmin ve müşahe
demde aldanmıyorsam partiler arasında yeni 
bir devrin açılmak üzere olduğuna bir işaret 
telâkki eder bundan en derin memnuniyet duy
makta olduğumu arzederim. 

Yasasın aziz Türk Milleti ve onun şerefli or
dusu (Alkışlar) 

ALÎ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; Millî Savunma Bütçe
sinin müzakeresine başlanırken millî savunma 
işlerimiz hakkında bâzı maruzatta, tenkidlerde, 
talep ve temennilerde bulunmaklığıma müsaa
denizi rica ederim. 

Bütçe Kanununun tümü hakkındaki müza
kerelerde söz almıyarak düşüncelerimi bugüne 
sakladım. İçtüzüğün bütçe müzakeresi hakkın
daki kayıtları maatteessüf tek parti zihniyetiy
le tanzim edilmiş olduğundan bugünkü ihtiyaç
lara uygun değildir. Bu sebeple bütçe müzake
relerinde ihtisas erbabı ve ihtisas komisyonları 
lüzumu kadar Bütçe Komisyonu müzakereleri
ne iştirak fırsatını bulamadılar. Bütçe Komis
yonunda tek asker yoktur. Millî Savunma Ko
misyonunun müzakerelere iştiraki de temin 
.olunamadı. Gizli celseye sâde biz değil, hattâ 
Genelkurmay Başkanı dahi almamıyordu. Bu 
sebeple İçtüzüğün tadili lâzımdır. Ben kendi 
düşündüğüm noktalar hakkında bir kanun tek
lifi yapmıştım. Diğer arkadaşların da yaptıkla
rını veya yapacaklarını zannediyorum. Fakat 
bunların tesiri ancak geleeek sene bütçesinde 
görülebilir. 

İzah ettiğim sebeplerle şimdi buradaki mü
zakerede mahremiyetin müsaadesi derecesinde 
millî savunma işlerimizi tedkik ve münakaşa 
etmek zaruretine düştük. Millî Savunma Büt
çesini tetkik etmiş olan Murad Ali Ülgen arka
daşımızın bir asker olmadığı düşünülürse yapa
cağımız münakaşnm haklı olacağı takdir edilir. 

Bugün havanın rahmetli olmasına bakarak 
Allah'ın bu ihsanı karşısında hiç olmazsa bu
gün Tüzüğün bizlere verdiği haklardan mah
rum kalmıyalım. 

Değerli arkadaşlarım; hepinizin malûmudur 
ki bugünkü harbler, artık topyekûn harb şek
lini almıştır. İkinci Dünya Harbinde ilk sarih 
numuneler, Lehistan'a ve Fransa'ya tecavüz 
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hareketlerinde görülmüştür. Bu işi gazetelerde 
okumak suretiyle asker olmıyanlar bile anla
mış ve kavramıştır. 

Kara, hava ve deniz kuvvetleri tam bir iş 
birliği halinde ansızın harekete geçmekte ve 
savunma hareketleri de bu çeşit tecavüzlere gö
re tanzim edilmektedir. Tecavüz, yalnız hudut 
boyundaki orduya karş^ değil, bütün memleke
te ve millete şâmil bir tarzda yapılmakta ve 
savunma hareketleri de sade silâhlı kuvvetlerle 
değil bütün milletçe, erkek, kadın ve çocuklar 
ile birlikte ve bütün milletin iktisadi, malî ve 
sınai kudret membalariyle beraber topyekûn 
faaliyet el ve iş birliği gösterilerek • icra olun
maktadır. 

Şimdi savunma işlerimizi şu faaliyete göre 
tetkik etmeye başlamazdan evvel kıcasa bir nok
taya temas etmek isterim. Gerçi bu mesele hak
kında birçok arkadaşlarımız lâzımgelen sert 
mukabele ve cevaplarda bulunmuşlardır. Fakat 
dün vâki olan bir münakaşa bu mesele üzerine 
bii' kaç kelime söylemek mecburiyetine beni şev
ketti. 

AZİJÎ arkadaşlarım; 
Muhalefet parti liderinde sabit fikirler ve 

modası geçmiş tedbirlere körü körüne bağlılık 
alâmetleri daima görülmektedir. 1912 senesinde 
Balkan harbi patlamazdan bir kaç ay evvel ya
pılmış olan askerî terhis muamelesi, Balkan it
tifakından haber alamamış olan Hükümetin, bir 
gaflet eseri idi. 

Eski klâsik ve seferberlik ve ilânı harb usul
lerinde bu terhis işi, bize zarar vermişti, 

33 sıene evvel vâki olmuş bu hatanın bugün
de vukubulacağmı zanneden ve bu fikrinde inat 
eden muhalefet parti lideri, şu kürsüye çıkarak 
bu köhne düşüncesini bizim kafamıza tokmakla 
vurur gibi izhardan çekinmedi. Bu eski asker 
hâlâ 19 ncu asrın son senelerindeki cari harb 
usullerini zihninden bir türlü çıkarmamış ve 
bugünkü motor; radar, ve atom bombası dev
rine intibak etmek kabiliyet ve inkişafını gös
terememiş olduğunu bu sözleriyle de yeniden 
ispat etti. Malatya Milletvekiline şunu tavsiye 
ederim ki ya bugünkü yeni harb usullerini ve 
vasıtalarını iyice öğrenip söze karışsın veyahut 
ağzını açmasın. (Bravo sesleri, alkışlar, gülüş
meler) Kendisinin senelerce bu memleketin her 
şeyine ve askerî kuvvetlerine hâkim olduğu 12 
sene zarfında tekmil silâhlı kuvvetlerimizi bu-
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günkü tecavüz usullerine karşı iyi savunma ya
pabilecek bir hale koyamamış ise, bunun mesu
liyeti 10 aydan beri idareyi ele almış bizlere 
değil bizzat kendisine raeidir. (Bravo sesleri) 

Geçen gün ilk söz aldığı zaman, yumurtla
dığı şey düşmanın tecavüzü halinde Ankara üs
tünde düşman bombalarının patlıyacağı lafı 
olmuştur. Bu tecavüzü düşünen kafa veya kafa-
laı*, düşmanın geleceği varsa göreceği de var 
Olduğunu neden düşünmüyorlar? Eğer silâhlı 
kuvvetlerimizi buna elverişli görmüyorlarsa bu 
kusurun tamamiyie kendilerine ait olduğunu 
idrak etmiyorlar mı ? Bugün silâhlı kuvvetleri
mizin başında birinci sırada bulunan general
leri biz yetiştirmedik. Kendi zamanında orgene
ral veya korgeneral olmuş bulunan bu general
ler düşmanın hava tecavüzlerine karşı savun
ma kudretimizi ve usullerini bilmiyorlar mı? 
Keza terhis vakti gelen askerlerimizi, dış teh
likelere göre ayar edilmiş veya edilecek usul
lerle tedricen nöbet değiştirmek kabilinden ter
his edilmeleri iâzımgeldiğine akılları ermiyor-
mıı zannediyorlar? 

Elbette Hükümet, asker terhisi veya yeni 
mükellefiyet erbabını silâh altına çağırmak işi
ni kendi başına düşünüp karar altına almaz. 
Genelkurmayla, lüzumuna göre Askerî Şûra 
ile istişare ederek kararını verir. Eğer bu ge
neral1 ere bugün fena sicil veriyorsa evvelki tak
dirleri ve okşamaları, el sıkmaları, arka sıvama
ları, arzusuna muvafık hareket edenleri orge
neral yapmak gibi hareketleri ne için yapılmış
tır? O zaman gaflette mi idi? 

Merak etmesinler, terhis meselesinde Hükü
met ve Millî Savunma uyanıktır. Bu hususta 
mütaaddit usullere ve kaidelere de vâkıftır. 
Asker, bir kanunla muayyen yerinden hizmet 
için silâh altına alınır. Vakti dolunca, banka çe
ki ödenir gibi, terhis olunur. Yuvada bekliyen 
eşler, analar, babalar, çocuklar vatan vazifesi 
için askere gitmiş kocayı, evlâdı veya babalarını, 
muayyen zamanda gelecek yolcu gibi bekleyip 
karşılıyaeaklardır. Tarladaki öküz ve saban bile 
Mehmetçiğini vaktinde bekliyecektir. Biz, mu
halefet liderinin vehim ve endişeleriyle bu nor
mal hareket seyrini bozamayız ve bozmıyacağız. 
Eski zamanda fsker şarkıları vardır : «Burası 
Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor; aeap 
nedendir?» gibi. Keza «Askere gideni gelmez mi 
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i sandın?» türkülerini eski hazin, battal idare de

virlerinin fenalıklarını terennüm eden hazin f er-
j yatlar gibi telâkki ediyoruz. Bunlara bugün ma-

hal vermiyeceğiz. Tehlike zamanlarında Millî 
Savunma erkânımız Dışişleriyle ve sair Hükü
met erkâniyle birlikte durumu ve meseleyi te
zekkür ederek hem asker evlâtlarımızı beyhude 
hasrette bırakmamak, hem vatanın savunma 
kudretini tehlikeye düşürmemek üzere tedbirler 
ittihaz ettiğine ve edeceğine eminiz. Bununla be
raber muhalefetin bu tenkidini de yabana atmı
yoruz. Hükümetin bu endişeye hiçbir zaman ma
hal kalmıyacak surette tedbir ittihaz etmeye dik
kat etmesini talep ediyoruz. Muhalefet artık 
müsterih olsun. 

Şimdi millî savunma işlerimiz hakkındaki ta
lep ve temennilerimize geliyorum. 

Daha evvel izah edilen bugünkü topyekûn 
harb usulleri hava kuvvetlerine ve diğer motor
lu kuvvetlere büyük bir ehemmiyet ve kudret 
vermiştir. 

Kore'deki kahramanlıklar da yeniden göster
miştir ki; Mehmetçiklerimiz karadan topçu, ve 
zırhlı kuvvetlerle havadan kudretli uçak filola-
riyle desteklendikçe ve iyi giydirilip, iyi beslen
dikçe, bütün dünyanın emniyetine p*ek müessir 
yardımlar yapabilecek kudrette her zaman kah
ramanlık gösterebilir. Kendisine tüfeğini ve sün
güsünü kahramanca kullanmak vazifesinin düş
tüğünü tamamiyle idrak eder ve bu vazifesini 
hakkıyle yapar. Şu halde Mehmetçiğimizin, bü
tün silâhlı kuvvetlerimiz de aynı kahramanlığı 
daima göstereceğine emin olmak için bize düşen 
vazifeyi de bilmeli ve yapmalıyız. O da topçu, 
zırhlı ve^hava kuvvetlerimizi ve diğer fennî tek
nik harb vasıtalarımızı lây ikiyle ıslah ve takvi
ye etmektir. Tümenlerimizin bir kısmı (A) ve 
bir kısmı (B) gibi ikiye ayrılmıştı. Buna artık 
tamamiyle nihayet verilmeli ve her tümen tam, 
standart teşkiller ve tümen ile aynı modelde ve 
tertipte kuvvetli bir muharebe birliği olmalıdır. 
Bundan başka yeniden birkaç piyade, motorlu 
ve zırhlı tümen istiyoruz. Amerikan yardımı ile 
bunun teminine çalışılmalıdır. 

Hava kuvvetlerimiz^ gazetelerde görüldüğü 
veçhile bu sene en aşağı 500 tepkili uçak ile tak
viye olunmalıdır. Hava teşkilâtımız kifayetsiz
dir. Arzu ettiğimiz randımanı vermekten uzak
tır. Islah edilecek noktalar çoktur. Birçok hava 
generali görülüyor hava kuvvetlerinde general-

— 539 — 



B : 49 23. 
ler değil ancak kahraman pilotlar ve rasıtlar 
havadaki faaliyetlerde ve muharebelerde iş gö
rürler. Bunun için fazla görülen hava general
lerini başka hizmetlere ayırıp hava teşkilâtını 
süratle tasfiye lâzımdır. Pilotları mümareseye, 
maharete ve kahramanlığa sevk için uçuş parası 
diye bir tazminat bütçeye konmuştur. Fakat bu 
paranın mahalline sarf olunmadığı bize gelen 
şikâyetlerden anlaşılıyor. Bu para rütbelere göre 
değil, her uçuş yapan pilota rütbesi ne olursa 
olsun her uçuş saati için aynı miktarda veril
melidir. Bu işin rütbe ile aylık ile münasebeti 
yoktur. 

Uçmıyanlara da bu uçuş parası veriliyormuş 
diye yine şikâyetler var. Uçuş saati yerine ayda 
maktuan para vermek doğru değildir. 

Millî Savunma Bakanımızdan bu kürsüden 
şimdi bize şu meseleler hakkında izahat verme
sini istiyorum : 

1. Uçuş parası olarak havada uçun her pi
lota ayda ne miktarda ve nasıl tazminat verili
yor? 

2. Uçmadıkları halde uçuş parası alanlar 
kimlerdir! 

3. Büyük rütbelilere neden uçuş parası veri
liyor! But kadar çok hava generaline ne lüzum 
,vardır? 

BAŞKAN — Bir dakika müsaadenizi rica 
ederr.ı. Tatil vaktini beş dakika geçirmiş bulu
nuyoruz. Sözünüzün mütaakıp kısmına öğleden 
sonra devam ederiz. (Devam etsin sesleri) 

ALÎ İHSAN SÂBÎS (Devamla) — Müsaa
denizi rica ederim, bitiyor. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyeye arzetmek 
mecburiyetindeyim. Arkadaşımızın beyanatının 
ikmaline müsaade buyuranlar... öğleden sonraya 
kalmasını arzu edenler... Devam edilecektir. 

Buyurun devam edin. 
ALÎ ÎHSAN SÂBÎS (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
4. Ne için uçuş parası fiilen uçulan saat 

başına verilmiyor? Maaş üzerinden ve ayda mak
tuan tazminat vermek doğru mudur? 

5. Pilot meselesi çok mühimdir. Meselâ ge
çen sene zarfında 70 kaza olmuş. Bu esnada 39 
şehit vermişiz. Sene içinde muhtelif sebeplerle 
10 kişi kadar jülotluktan ayrılmış. Şu halde ke
sirsiz 1950 senesinde 50 pilot eksilmiştir. Buna 
mukabil mektepten 25 pilot çıkmış. Evvelki se-
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: nelerin de böyle olduğunu iddia edenler var. Bir 
î pilot, mektepten çıkıp müstakil vazife deruhde 
j edinceye kadar Devletçe elli bin liradan fazla 
i masraf yapılıyor. Şu halde pilotlarımıza iyi bak

mak ve onların bu vazifeden soğumalarına mey
dan vermemek lâzımdır. Bir pilot teğmene ayda 
ancak 40 -• 60 lira kadar uçuş parası veriliyor
muş. Eğer hakikat böyle ise çok azdır. Ayda 
otuz saat uçmak mecburiyetinde olan bir pilota 
bu kadarcık tazminat lâyık mıdır? Uçuş yapan 

I her pilota rütbe farkı asla gözetilmeksizin sey-
I yanen havada yaptığı her uçuş saati başına hiç 

olmazsa on lira verilmelidir. Fakat fiilen uçmı
yanlara katiyen uçuş parası verilmemelidir. Bu 
hususta da izahat istiyorum. 

6. 657, 3485, 4334 ve 5626 sayılı kanunlar 
ile hava kuvvetlerine zam, tazmin olarak 
2 247 422 lira verileceği bütçe tasarısının 119 
No. lı sayfasında 211 No. lı bölümün ikinci mad
desinde yazılıdır. Bu ne kadar çok paradır. Ve 
kimlere, ne için veriliyor. Lütfen Millî Savun
ma Bakanı Büyük Mecliste bunu izah etsinler. 

7. Millet hazinesinden bu kadar para ver
meye razı olduğu halde hava kuvvetlerinde, hu
susiyle pilotlar arasında mevcudiyeti sezilen 
hoşnutsuzluğun esbabı nedir? 

Biz pilotlarımızın tatmin edilmesini ve onla
rın bu meslekten ayrılmaları esbabının izalesini 
istiyoruz. Daha çok pilot yetiştirmeliyiz. Bun
dan sonra hava kuvvetlerimiz mühim miktarda 
{artacağından senede 25 pilot yetiştirmek ile bu 
iş yürümez. Buna çare bulunmalı ve bu sene be
hemehal halledilmelidir. Kara kuvvetlerimizde 
motorlu ve zırhlı birliklerimiz gerek kemiyet 
ve gerek keyfiyet itibariyle kâfi değildir. Per
sonelin mümareseleri kâfi değildir. Bunların 
takviyesini ve mümaresenin artırılmasını isti
yoruz. Geçen sene manevrada bile bozulan tank
lara rasgelmiştik. Ufak su mecralarını geçmek-
1 e güçlük çektiklerini gördük. 

Gazeteler İstanbul deniz sevkiyatında büyük 
bir suiistimaldan bahsettiler. Bu mesele hak
kında bakanın izahat vermesini istiyorum. Kaba
hatleri görülenlerin de derakap tecziyelerini ta
lep ediyorum. 

Deniz kuvvetlerimizin faaliyetini, bir deniz 
rubayı olmamakla beraber, bu seneki manevrada 
(;ok iyi gördüm. Bir kara erkânı harbi olmakla 
beraber, denizcilerimizi takdir etmeyi şeref sa
yarım. Yalnız deniz kuvvetlerimizde denizaltı 
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ve mayın işlerinin daha fazla ehemmiyetle inki
şaf ettirilmesi lâzımdır. Uçakların bugünkü faa
liyetleri karşısında büyük saf fi 'harb ve muhare
be gemilerinin ehemmiyeti azalmıştır. Buna mu
kabil deniz uçaklarımızı da uçak gemileriyle be
raber görmek isteriz. ' Fakat bu çok pahalı işi 
şimdilik Amerikalı dostlarımızın yardımı ve ge
mileri temin edecektir. 

Ali Fuad Paşa arkadaşımız, konserve ve sey
yar mutbaktan bahsetmişti. Bu usul manevra
larda ve hârbde faydalı ise de bu çeşit iaşe tar
zının ve vasıtanın sulh günlerinde tatbikini fay
dalı bulmuyorum. Ucuz da olmaz. Bu münase
betle askerin iaşesine ve Bakım işlerine de kısa 
ca bir göz atmak faydalıdır. 

Kare'de son tecrübelerimiz iaşesi iyi tanzim 
olunan Mehmetçiğin ne kadar büyük işler gör
düğünü göstermiştir. Buna mukabil, meselâ 
İkinci Dünya Harbi esnasında güya askerî bir 
tedbir ve ihtiyat diye silâh altına alarak muhay
yel düşman karşısında nöbet beklemek kabilinden 
siperlerde ıstırap içinde yaşatılan askerlerimizin 
iyi beslenmemek yüzünden, bakımsızlık ve idare
sizlik yüzünden ne kadar perişan edildiklerini de 
hatırlamak lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, böyle bakımsızlıklara ni
hayet verilmelidir, ikinci Dünya Harbinde Ha-
dımköyü gibi bir yerde, istanbul'un burnu di
binde askerî birliklerimizin aç kaldıkları ekmek 
bulamadıkları, hayvanların küme küme açlıktan 
telef oldukları görülmüştür. Çanakkale ve Geli
bolu'daki birliklerimiz bir kış esnasında belki 
iki ay et istihkaklarını alamamışlardır. Hadım-
köy'ündeki askerde el ve ayak donma vakaları 
sayısızdır, istanbul'daki Gülhane ve Saraybur-
nu Hastanesinde hekimlik etmiş bâzı milletvekil
leri arkadaşlarım 1944 deki bu donma vakala
rının acıklı hikâyelerini anlatıyorlar. Keza Sa
rıkamış'daki birliklerde donma vakaları yek çok 
olmuştur. Bunların el ve ayakları kesilmiş, köy
lerine tebdilhavaya gönderilmiş fakat çoğu yol
larda veya köylerinde gangren, kansızlık verem 
ve saire yüzünden ölmüştür. Bu vakalar sıhhiye 
istatistiklerinde kayıtlı değildir. 

Edirne hastanelerinde zatürie vakalarının fev
kalâde arttığını ve kâfi battaniye verilmediğinden 
ihtilâtlara meydan verildiğini elyevm aramızda bu
lunan o zamanki hekim arkadaşlarımız anlatmak
tadır. Hele hayvan zayiatı okadar çoktur ki, hay
vanları besleyememek yüzünden köylülere yok 
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bahasına bunları satmak mecburiyeti hâsıl ol
muş ve resmî emir bile verilmitşir. 

Sarıkamış'ta Mareşal'i karşılamak için 1940 
kışında dokuzuncu fırka tekmil mevcudu ile 
karlı ve çok soğuk bir günde yola çıkarılmış ve 
bu askere yol üzerindeki kar çiğnettirilmiş bu 
sebeple birçok Mehmetçiklerimizin elleri ve ayak
ları donmuştur. Zayiat hakkında sual takriri ve
ren Kars Milletvekili Sarıkamış'ta olan bu don
ma vakasının esbabını aramasına tavsiye ederim. 
Bu vakadan sonra Sarıkamış'ta hekimlik etmiş 
ve elyevm aramızda bulunan bir arkadaşımız pek 
çok Mehmetçiğin el ve ayaklarının kesildiğini 
hastanelerde ihtilât yaparak öldüklerini, kalp 
kifayetsizliği damgası ile çoğuna tebdilhava veril
diğini fakat köylerden geri dönenlerin meçhul 
bulunduğunu acı acı hikâye etmektedir. 

ikinci Dünya harbi esnasında Almanların he
men hücum edecekleri tevehhüm, etmiş bir kafa 
askerlerimizi gece gündüz siperlerde tutarak don
ma vakalarına, zatürrie, zatülcenp verem ve sa-
ireye meydan vermiş ve böyle bakımsızlık ve ida
resizlik yüzünden binlerce zayiata sebep olmuş
tu^. Hattâ şunu da ilâve edeyim ki, «Krklareli -
Uzunköprü» arasında Çakmak hattı diye bir tah
kimat kattı yapmak için yüzbînlerce lira sarf edil
miş (Soldan milyonlarca sesleri). Ben sıkıldığım 
için yüzbinlerce dedim. 

Ve sonra bu hatta bugünkü vasıtalarla taar
ruz edecek düşmana karşı durulamıyacağı fikri 
galebe çalarak bu hat alelacele terkedilmiş ve 
adetâ düşman kovalıyor tarzında Hadımköyü 
hattma süratle çekilme yapılmış, birçok malzeme 
demir, çimento ve saire oldukları yerde bıra
kılmıştır. Bu hareketlerin mesulleri ve müseb
bipleri bugün bize askerî siyasetimiz hakkında 
ders vermeğe kalkınca, insanm sabır ve ta
hammülü kalmıyor. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar). 

Yine ikinci Dünya Harbinde Uzunköprü 
civarındaki büyük demiryol köprüsünün düş
man vehmiyle vakitsiz tahrip edilmesi de tees
süfe şayandır. Bir müddet sonra yüz binlerce 

I lira sarfiyle tamir zarureti hâsıl oldu. Uzun 
zamanlar yol kesik kaldı. Artık bundan sonra 
bu çeşit isabetsiz hareketler, bakımsızlıklar ve 
idaresizlikler yüzünden askerimizi zayiata uğ-
ratmamalıyız. 

Generallerimiz, ilmî ve teknik düşünceleri-
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ni serbestçe ve disiplin dahilinde üst makam
lara arzetmekten çekinmezlerse, bu çeşit key
fî ve indî hareketlerin önüne geçilebilir. (Sol
dan, bravo sesleri). 

Susmak ve dalkavukluk etmek daima mem
lekete zarar verir. (Alkışlar). Dalkavuk ge
neraller daima tehlikeli mahlûklardır. Tekmil 
silâhlı kuvvetlerimizde subayların terfihi me
selesi mutlaka ıslah edilmeli, kıdemle beraber 
liyakate çok ehemmiyet verilmelidir. Askerî 
kaza meselesi de bir an evvel bugünkü ihtiyaç
lara gör* halledilmeli; askerî hâkimlerin ve 
Yargıtay üyelerinin, Millî Şef, başkan, bakan, 
kumandan ve sairenin tesirleri altında kalma
ları endişesi ve korkusu tamamiyle izale olun
malıdır. Bu münasebetle Millî Savunma Baka
nımıza hitap ediyorum; 1946 senesi sonunda 
veya 1947 başında Askerî Yargıtay Başkanı ile 
bâzı üve generallerin tebdilleri ve Askerî Yar-
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gıtay Başkanlığına (Muzaffer Ergüder) is
minde bir korgeneralin getirilmesi ve bu gene
ralin usul ve teamül haricinde 1947 yazında 
orgeneralliğe terfi edilmesi sebebini izah et
melerini muhterem Millî Savunma Bakanımız
dan talep çdiyorum. Bundan evvel hava ve 
deniz kuvvetlerimiz hakkında yaptığım sual
lerle bu son sualime sarih cevap istiyorum. 
Diğer taraftan Meclis Zabıtnamesi basılınca, 
Bakanlığın bu Zabıtları alıp lâyikiyle tetkik 
ederek 1951 senesi içinde talep ve temennileri
mizi tatbik mevkiine koymasını rica ediyorum. 

Çünkü ben bu işte yüreği yanık bir kuşum. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Hepinizi hürmetle selâmlarım muhterem ar
kadaşlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Saat 15 te toplanmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,20 

»*«« 

Î K Î N C Î . OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Füruzan Tekil (İstanbul). 

—m 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Efendim, şimdiye kadar konuşmamış 37 ar

kadaş vardır. Bir de önerge vardır, müddetin 
kısaltılması hakkındadır. 

önergeyi okuyalım, reyi alinize müracaat 
edeceğim. (Olmaz sesleri). 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Koya
mazsınız. Karar aldınız. 

• BAŞKAN — Söz alan arkadaşların isimle
rini okuyorum: 

Şevki Yazman, Muhittin özkefeli, Asım 
Gündüz, Yusuf Aysal, Ahmet Başıbüyük, Sani 
Yaver, Rifat öçten, Zeki Erataman, Yusuf 
Kâmil Aktuğ, Mehmet özbey, İzzet Akın, Mü
fit Erkuyumcu, Sıtkı Yırcalı, Mehmet Yıl
maz, Feyzi Boztçpe, Süreyya Endik, Abdür-
rahman Boyacığiller, Avni Yurdabayrak, Kâ
zım Arar, Sinan Tekelioğlu, Şükrü Kerimza-
de, Aziz Koksal, Hüseyin Ortakçıoğlu, Meh

met özdemir, Ahmet Kocabıyıkoğlu, Salâhad-
din Adil, Rifat Sivişoğlu, Kemal Balta, Ali 
Fahri İşeri, Sadettin Karacabey, Saim önhon, 
Ali Rıza Sağlar, Rifat Taşkın. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Beşer 
dakika konuşulması hakkında teklifim vardır. 
Reye konulmasını riea ederim. 

BAŞKAN — Okuyoruz. 

Yüksek Bvaj^nlığa 
iMülî $a^ujM$a BJit^şinin ,gö^i4şftlm^si. spa-

sınJ^k.;«j|z^toQ^ hatiplerin beş dakiikaclaıa faz
la konuşmamalarının karar altına ^lın^çu|ş^ı 
arz yp teJ4$ A#yop|». 

Ipilit ErJ^uypaeu 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler.. Etmi-
yeıîler.. Önerge kabul edilmiştir. Müddet beş 
dakîkatlır. 

—— tsfta ••-*" 
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Şevki Yazman. 
ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Muhterem 

arkadaşlar harb dünyanın en pahalı metaıdır. 
O derecede ki dünün bir sürü emperyalist dev
letleri bu pahalılığa dayanamıyarak taarruz, 
harb heveslerinden vazgeçtiler. Ortada tek mü
tecaviz kaldı. Ve bizler, hepimiz buna karşı ne
fis müdafaasına hazırlanmaktayız. Bu pahalı 
meta'la bu kutsi vazife göz önüne getirilince 
önümüzde duran 448 milyonluk Millî Savunma 
Bütçesinin çok az olduğunda hepimiz birleşiriz. 
Muhalefet partisinin sözcülüğünü yapan kıy
metli arkadaşımla buraya kadar beraberim. 
Ama, buna karşı gösterdiği tedbirler beni hay
rette bıraktı. 

Bu arkadaş dedi ki bu rakamı bir misli ar
tıralım. Yani Millî Savunma Bütçesini 900 mil
yon mertebelerine çıkaralım. Arta kalan 680 
milyon lira ile de diğer işleri halle uğraşırız. 
Güzel, bu gibi hesapsız masraflar mazide yapıl
mıştır. Netice ne olmuştur? Bu da ekserisi İkin
ci Dünya Harbinde birkaç defa orduya girip 
çıkmış sizler için malûm. 

Orduya hayvanlar alınmış, fakat yemleri te
min edilemediği, daha doğrusu memlekette bu 
derece hayvan yemi bulunamadığı için zebunla-
şarak İstanbul pazarlarında deri fiyatına satıl
mıştır. Ordu ile beraber ziraati de felâkete sü
rüklemiştir. 

Sayın arkadaşım ve onun partisinin başkanı 
ile İ3U noktada ayrılıyoruz. Bütçeden 900 mil
yon değil, ve fakat bugünkü elden geldiği mer
tebede ahenkli bütçede millî iktisadi, ziraati, 
yol inşasını, Millî Eğitimi ve diğer sahalardaki 
kalkınmaları aksatacak tek kuruşun ayrılması
na razı değilim. Zira, bu, bizzat Millî Müdafaa 
için bir felâket olur. 

Yakın tarihten bir misal vereyim: 
Dönkerk felâketinden sonra İngiltere'yi kur

taran Çörçil telâşa düşüp bütün insanları ve i 
hayvanları, orduya toplamadı. Evvelâ fabrika
lara ve ziraata yolladı, ancak elindeki silâha i 
yetecek kadar insanı orduya celbetti. Bunları j 
yetiştirdikçe diğerlerini topladı. Düşmanla ara
sında birkaç kilometre bulunmasına ve İngilte
re 'nin tamamen silâhsız ye ordusuz kalmış ol
masına rağmen esas kaideyi bozmadı. Neticede 
galip geldi. 

Aksini yapsaydı, çok muhtemeldir ki mağ
lûp olurdu. 
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Bu muhterem Çörçil, bizim İkinci Dünya 

Harbindeki ordumuz için şu nükteyi sarfetti. 
Türk ordusunun kahraman piyade ve süva

rileri ananevi cesaretlerini gösterebilirler ama 
ne yapsınlar ki, modern teçhizata sahip,değil
lerdir ve bizim safımızda yer alamazlar. Bugün 
düşman birdir ve bellidir. Ve biz Çörçil'in nük
tesini kullanamayız. Fakat onun gibi telâşsız 
ve fenne mutabık hareket etmek zorundayız. 
Sovyet Rusya . peyikleriyle beraber Üçüncü' 
Dünya harbini çıkaracak kadar kendisini kuv
vetli hissederse büyük zırhlı kuvvetlerle Şark'-
tan ve Trakya'dan bize yüklenecektir. Silâhla
rımız, müdafaa vasıtalarımız ve ordumuzun 
yetiştirilmesi buna göre olmalıdır. Tabiî imkân
larımızın ahenkli çerçevesinde bu yoksa fazla 
insan bu zırhlı birlikler karşısına diksek neti
ceyi değiştirmez. 

1939 da Polonya'nın büyük felâketi Alman 
kuvvetinin fazlalığından ziyade çok vatanper
ver ve fakat gafil Polonya Ordusunun düşma
nına göre hazırlanamamasmdan ileri gelmiş
tir. Taarruzdan beş gün evvel geçtiğim bu hu
dudun bir tarafında muazzam z:rhlı birlik
ler, öte tarafında yalnız tüfenkli nöbetçiler 
ve kalabalık süvari kütleleri gördüm. Bu kala
balıklarla felâket önlenemedi. Biz hazırlıkla
rımızda bunu unutmamalıyız. Ve büyük dostu
muz Amerika'nın yardam ve derslerinden fay
dalanarak dar bütçemizle de olsa bu hazırlığı 
ikmale çalışmalıyız. Müdafaamızın maddi kıs
ın" na ve bütçeye taallûk eden düşüncelerim bu
dur. Müdafaanın ehemmiyeti bundan az olmı-
yan, bilâkis birçok defalar en hayati rolü 
oynıyan yeni ruh, yeni sevk ve idare, yeni 
teşkil ve tanzim anlayışına, yeni yetiştirme ve 
okutma bahsine geçiyorum. 

BAŞKAN —• Vaktiniz dolmuştur. 
ŞEVKİ YAZMAN (Devamla) — Vaktim dol

duğu için okumaktan vazgeçiyorum. 
Arkadaşlar Birinci Büyük Harbden bir misal 

vereceğim: Tren hattının bir başında arpa ve 
buğday, bir başmda da biz vardık. Bize bir 
hafta arpa gönderirlerdi, o hafta insanlar ve 
hayvanlar hep arpa yerdik. Bir hafta buğday 
gönderirlerdi, o hafta insanlar ve hayvanlar 
hep buğday yerdik. Biz rica ettik, bunu tan
zim edelim insanlara buğday, hayvanlara arpa 
gönderin, dedik. Ne cevap verseler beğenirsi
niz : Siz askersiniz, böyle ş*eye karışmayın, ne ve-
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rilirse onu yiyeceksiniz.. Yedik arkadaşlar fa
kat mağlup olduk. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
M. ŞEVKİ YAZMAN (Devamla) — Vakti

niz bitti diyorlar, arzu «diyorsanız devam ede
yim. (Devam, devam sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar ben bir noktayı ha
tırlatayım. Evvelce verdiğiniz karar on dakika 
olarak konuşmaların tahdidini âmirdir. Tekrar 
oya arzedeyim, eğer kararınızı değiştirirseniz 
o zamana kadar arkadaşımız devam etsinler 
Ben kararı tatbikle mükellefim. (Kararı de
ğiştirenleyiz sesleri, gürültüler) 

ŞEVKİ YAZMAN (Devamla) — Ohalde ben 
de sözlerimi kesiyorum. 

Başkan — Söz Muhittin özkefeli 'nindir. 
MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Sa

yın arkadaşlar, Millî Müdafaa Bütçesi müzakere 
edilirken ben de bir iki noktaya temas edeceğim. 

Biraz evvel Kore şehit ve kahramanları diye 
mânevi huzurlarında tazimle eğildiğimiz er ve 
subaylar için iki noktaya temas ediyorum. Gö
rüyoruz ki, bir subay general olmak için 55 -
65 yaşma kadar yıprana, yıprana hayatta yol 
almaktadır. Burada bunların lâyık oldukları hu
susları belirtmek isterim. Halbuki, görüyoruz ki, 
kafa hakkını almalıdır. Neden bir yüzbaşı veya 
bir binbaşı kabiliyet ve bilgisi ile niçin enerjisinin 
gayip olmadığı bir zamanda terfi ettirilmek su
retiyle nasibini almasın ve niçin bu kıymetlerden 
vaktinde kendisinden faydalanmayalım. Bu bel
ki teknik bir iştir, fakat bilenlerin ifadesini belir
tirsem vazife yapmış o lu ruma 

Arkadaşlar, er diyoruz. Bu vatan çocukları 
vatani vazifeleri yapmak üzere askere almıyorlar. 
Bu erlerin kapılarda hizmetçi vazifesini görmele
rine bir nihayet verilmesi için Sayın Millî Sa
vunma Bakanından rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bir noktaya daha temas 
ederek kısaca sözlerime son vereceğim. 

Halk Partisi Meclis Grupu Sayın Sözcüsü 
biraz evvel buradaki konuşmaları arasında, 
Mülî Savunma Bakanından bir ricada bulundu
lar. Millet ve memleket işlerini, milletin ve mem
leketin müdafaasına taallûk eden büyük mesele- , 
leri. parti dâvası yapmaktan çıkaralım, dediler. 
Çok güzel bir ifade. P'akat ben kendilerinden şu 
kürsüde bir milletvekili olarak rica ediyorum: İki 
gün evvel Samsun'dan geldim. Birkaç aydan be-
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ri, Halk Partisi Merkezi güftesini ve bestesini 

hazırlamış olduğu siyasi propagandalarının hazin 
nağmelerinin mütemadiyen açı bir şekilde devam 
edip durduğunu huzurlarınızda belirteceğim : 
jjemokrat Parti ne yaptı?. Minarede ezan, radyo
da kuran, Korede kurban. Ayrıca bunları yapan
lar propagandaları arasında Amerikalılara sizi 
satıyorlar, hâlâ mı bunların safla.rmdaşmızt Diye 
kulaktan kulağa fıslamalar yaparken, şimdi ben 
de kendilerinden şunu istiyorum : (Millet mü-
d^faaşı, memleket müdafaası, yurt müdafaası 
hususunda kanaatleriniz, düşünceleriniz bu ise, 
sizlerden çok rica ediyorum, parti merkezinizden 
vilayet ve kaza parti teşkilâtlarına tebligat yap
sınlar, desinler ki, biz bunu millet kürsüsünden 
böyle konuştuk, bunun aksi konuşanlar bizden 
dçğildir), ve biz de bunu okuyalım. İstirhamım 
muhalefet partisinden bu olacaktır. (Soldan al-
fe^ar.) 

NAŞİT FIRAT (Ordu) — Böyle bir isnadı 
Ifalk Partisi reddeder. 

BAŞKAN — Asım Gündüz. 
ASIM GÜNDÜZ (^ütahya) —-Şaym Millet

vekilleri, aziz kardeşlerim; eğer sizleri yormaz
sa Kalır aman ordumuzun eski ve yeni vaziyeti 
hakkında bir nebze malûmat vermeyi faydalı ve 
lüzumlu gördüm. Bu lüzumun sebebi şudur: 

Bâzılarının (ordumuz eskiden pek bakımsız, 
her türlü teknik vasıta ve modern silâhlardan 
mahrum ve talimü terbiyesi noksandı, ancak son 
zamanlarda, yeni silâh ve, vasıtalarla teçhiz edi
lerek modern bir hale ifrağ edilebilmiştir) de
diklerini duymaktayım. (Soldan, « doğru » ses
leri, « daha iyi işe, iyi demek kötü mü » sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, 
ASIM GÜNDÜZ (Devamla) — Ben ordumu

zu eski ve yeni diye tarif ve ta:vşif . etmeyi- asla 
doğru bulmuyorum. Ordu bir küldür, bunun bü-
1;ün̂  safahatının toptan mütalâa edilmesi icabeder. 
Ordumuz Cumhuriyetin her devirde evsaf ve 
kıymeti harhiyeşinin yüksekliği ile temayüz et-
-miştir. Yalnız son zamanlarda kıymetli dostu
muz Am^erikalılalrdan modern silâh ve vasıtalar? 
alındıkça daha ziyade tekemmül etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; ben sizlere ordumuzun İs
tiklâl harbinde takip ettiği, terakki ve tekâmül sa
fahatını , h u ^ arzedecek olursam bugünkü 
ordumuzu daha iyi anlamış olursunuz. 

İstiklâl Harbinden, Sakarya muharebelerin
den itibaren Garb OrdulaTinm Erkânı harbiye 
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Reisi (Kurmay Başkanı) olduğum için ordunun 
geçirdiği safahatı yakinen bilen bir arkadaşını
zım. 

Bugünkü ordumuzun esasını, bilâtereddüt di
yebilirim ki, Büyük Sakarya Zaferini kazanmış 
olan ordu teşkil etmektedir, Sakarya'daki ordu
muz filhakika teçhizat itibariyle birçok ihtiyaç
lar içinde idi; üzerindeki giyeceği eski idi, tüfek
lerinin kayışları bile yoktu. Fakat maneviyatı 
yüksek, memleketi kurtarmak azim ve imanı ile 
mücehhez bulunuyordu. İşte bu azim ve iman ile
dir ki, yirmi bir gün g*eee ve gündüz dcğüşerek 
faik ve her türlü modern vasıta ve silâhlarla mü
cehhez bir düşman ordusuna galebe çalmış onu 
Eskişehir istikametinde geri püskürtmüştür. 

Sakarya muharebelerinden sonra memleket 
dâhilinde ele geçirilebilen her türlü vasıta ve si
lâhlardan istifade ederek ordumuz gerek teçhizat 
Ve gerek talim ve terbiye bakımından biraz daha 
tekemmül ettirildi; o suretle ki, Afyon, taarruzu 
esnasında ordumuz artık' bir taarruz haline gel
miş bulunuyordu, tşte bu ordu ile Büyük Dum-
lupmar Muharebeleri kazanıldı, ve memleketimiz 
düşman istilâsından kurtarıldı. 

Garbi Anadolu vilâyetlerimiz tamamen ele 
geçirildikten sonra, bilhassa Lozan, müzakereleri
nin devamı sırasında ordumuz teçhizatı ve talim 
ve terbiye bakımından daha yüksek bir mertebe
ye isal edilmiş idi. 

İstiklâl harbi nihayet bulup da ordumuz hazeri 
garnizonlarına yerleştikten sonra yedek subay ve 
komutanlarının bilgilerinin yükseltilmesine sıra 
gelmiştir. Bunun için de mekteplerine atış ve 
tatbikatlarına ihtimam olunmaya başlandı. Harb 
ve Yedek Subay okullarımız ihya edildi. Harb 
Akademisi ve sınıfı ve atış mekteplerimiz faali
yete geçti. Bîr taraftan da Hükümetin tahsis ede
bildiği paralar ile Avrupa fabrikalarına sipariş
ler verilerek en modern top ve silâh, teknik va
sıtalar mubayaa edildi. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitti. 
ASIM GÜNDÜZ (Devamla) — Pekâlâ söylet

mek istemiyorsunuz, ben de vazgeçiyorum, 
BAŞKAN — Yusuf Aysal! 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Sayın arka

daşlarım, Millî Savunma Bütçesinin konuşulma
sı münasebetiyle şubeler ve askerdik daireleri 
gibi bu ocağın kalbi mesabesinde olan bir mev
zua temas etniek istiyorum, 
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Anadolu'nun birçak yelerinde şube binala

rına baktığımız zaman gerçekten bir hüzün ve 
ıstırap duymamak imkânsızdır. 

Bir taraftan büyük kâşaneler, maliye saray
ları ve saire yapılırken, diğer taraftan bizim 
savunma gücümüzle alâkalı ve askerliğin kalbi 
ola» askerlik şube ve dairelerinin mühmel ha
rap ve yıkık vaziyette olduğunu görmek cidderi 
insana ıstırap veriyor. Bundan dolayı gerçek
ten bir üzüntü duymamak imkânsızdır. 

Bu ntevzuâ Millî Savunma Bakanının önem 
vermesi yerinde bir iş olacaktır kanaatindeyim. 
Bu, bir. 

İkincisi, askerlik şubelerinde yoklamalara 
ehemmiyet verilmesi* vatandaşların bekletilme
mesi ve işlerinin çabucak görülmesi icabeder. 
Teessüfte müşahede ettim ki sekiz, on iki saat
lik ve daha uzak mesafelerden gelen vatandaş
lar askerlik yoklamalarını yaptırmak için. iki, 
ve hatta üç gün şube kapılarında beklemekte
dirler. Bilhassa şube başkanlarının albay, yar
bay gibi, yaşları ilerlemiş zevattan ibaret ol
ması ve kendilerinin devamlı ve dinamik bir 
çalışmaya mütehammil olmamaları sebebiyle bu 
işlerj yürütmekte müşkülât çektiklerini müşa-

v. hede etmekteyiz. Bu işde vatandaşların lâyık 
oldukları kolaylığa ulaşması için yine Millî Sa
vunma Bakanlığının gerekli tedbirleri almasını 

'•• temenni etmek gereklidir. 
Yine* Millî Savunmanın bir faslında beden 

eğitini ve müsabakaları iğin kara, deniz hava 
i ve harita olmak üzere yalnız 40 bin lira kon

muş olduğunu müşahede ettim. Yurt içinde ve 
yurt Aşınttâ müstesna kabiliyetler gösteren dı-
şardâ Tür> millî şerefini lâyikıyla temsil eden 

• ve bütün milletlerin takdirini toplıyan kıymetli 
ve istidatlı askerlerimizin spor ve gençlik vâ-
dişinde lâyıkıyla gelişmeleri için ve yine onların 
fizik ve moral kabîliyetlerini yükseltmek için 
bu tahsisatın çok az olduğu kanaatindeyim. Bu, 
bu yıl bütçesinde mümkün olamamışsa gelecek 
sene bu imkânların çoğalmasını ve ordu içinde 
sporun-bh' nizama bağlanmasını temenni etmek 
do yerinde olur kanaatindeyim. Yine bu mev
zuda ordu spor, kulüp ve güçleriyle ordu dı
şındaki spor teşkilâtının temas ve münasebetleri
ni ayarlamak ve bir nizama bağlamak ve kar
şılıklı faydalar sağlamanın da yerinde olacağı 
düşüncesiiideyim; 

BlentîenizıU maruzatım bu kadardır, 
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BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük: 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaş1 ar ordumuzun harikalar yarattığı 
şu anda onların bünyesini daha sağlamlaştırmak 
için bâzı temennilerde bulunmama müsaadenizi 
rica edeceğim. Temmennilerim de şunlardır: 

1. Orduda sakat bir usul ve gösteriş merakı 
vardır. Askerin giyim istihkakları şu veya bu 
şekilde tasarruf edilip teftişler için pırıl uırü el
bise, pek yeni ayakkabıları saklanırken askerle
rin nalın, kırk yamalıklı elbiselerle dolaşmaları
na meydan verilmemesini Bakandan rica ederim. 

2. Esasen erlerin elbise, çamaşır, kundura 
gibi istihkaklarının miadında verilmiyerek tasar
rufa gidilmesi birçok suiistimallere sebep olmak-
tadnr. Buna da son verilmesi lâzımdır. 

3. Askerlik şubelerinin erat sevk işleriyle 
on1 arın kumanyalarında bâzı suiistimaller yapa-
geldiklerini misalleriyle bilmekteyiz. Buna da 
son verilmesi lâzımdır. 

4. Kantin dertlerini kaldırmak zamanı gel
miştir. Buralar bâzı- kimselerin geçim membamı 
teşkil ettiğini de biliyoruz. Bakanm bunun üze
rinde de ehemmiyetle durmasını isteriz. 

Askerî nakil vasıtalarının ne suretle suiisti
mal edildiğini her gün gözlerimizle görmekteyiz. 
Kürklü hanımefendilerin millet parasiyle lütfs 
arabalarda dolaşmalarına asla razi değiliz (Bra
vo sesleri). Huylarından vazgeçmezlerse bizleri 
otomobillerini durdurarak aşağıya indirmeye 
mecbur edeceklerini de onlara ihtar ederim. 
(Alkışlar) («Yapamazsın, bu kadar olmaz» ses- . 
leri). 

Çamaşır, bulaşık yıkamıya, yatak odalarnı 
silip süpüren emirerlerinin ev işlerine sokulma-
masmm teminini Bakandan beklerim. 

Bâzı askerlerin hususi işlerde çalıştırıldıkla
rını görmekteyim. Ezcümle iki hafta evvel bir 
apartmanı badana eden iki askeri inzibata ken
dim teslim ettim. Bunlara son verilmesini bek
lerim. 

Bâzı tahsisatların sarf mahallerinin değiştiri
lerek sarf mahalli olmıyan birçok yerlere sarfe-
dilmekte olduğunu, hem israfa hem de suiisti
male meydan verildiğini askerliğimizi yapağı
mız kıtalarda gözlerimizle gördük. Bunlara da 
son verilmesinin zamanı geldiğini bilhassa teba
rüz ettirmek isterim. 

Sayın Bakanın bundan sonra levazım teşki- j 
lâtı ile satmalma komisyonlarının faaliyetlerini i 
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hassasiyetle takip ederek kötü dedikoduları kö
künden kurtaracağına eminim. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti iktidarı 
vatandaşların haklı olan her türlü şikâyetlerini 
tetkik ve tahkik ve yolsuzluklarım tesbit ettiği 
memurları amansız cezalara çarptırdığı gün va
tandaşların en mühim bir yarasına deva olmuş 
bulunacaktır. 

Maalesef bugünkü zihniyeti bir türlü irdak 
edemiyen bâzı memurların eski alışkanlıklariyla 
yapageldikleri bâzı yolsuz hareketlerinden yine 
vatandaşlar ıstırap çekmektedirler. 

Bunun millî müdafaa ile alâkalı bir numune
sini müsaadenizle arzetmek istiyorum; 

Çorum'da Nuri Yavuzer adındaki partili bir 
vatandaşımız askerlik şubesi başkanım yolsuuz, 
kanunsuz birtakım hareketlerini Millî Müdafaa 
Bakanlığına ihbar ve deliUerini arzetmiştir. Ba
kanlık formalite icabı dosyayı (Kayseri Yurt 
içi Bölge Komutanlığına) göndermiş ve tahkikat 
yapılmasını emretmiştir. Bu Komutanlık tahki
kata bir tesadüf mahsulü müdür, yoksa kasten mi 
yapılmıştır, bilmiyorum aleyhinde şikâyette bu
lunulan zatın sınıf arkadaşı ve dostu olan bir 
zat ile diğer bir zatı tahkikat için mahalline gön
dermiştir. Bu zevat orada şube reisini kurtarmak 
için ne yapmak lazımsa yapmış ve emeline de 
muvaffak olarak takdire lâyık görülen şube re
isi de istanbul'a nakledilmiştir. 

Fakat işin hazin tarafı şudur. Müşteki iddia
sını sivil 17 şahitle ispat edeceğini beyan eyle
diği halde tahkik memurları bunların birisinin 
dahi ifadesine müracaat etmeye lüzum görmeden 
şube reisinin müdafaasını ve onu teyit eden 7 
şube askerinin ifadesini mesnet ittihaz ederek 
müştekiye şu tebligatı yapmıştır. 

Şurasını şükranla arzedeyim ki, Muhterem 
Millî Savunma Bakanı ikazımız üzerine dosyayı 
incelemiş ve yukarda arzettiğim hususatı tesbit 
ederek yeniden tahkikat yapılmasını emretmiş
tir. («öyle ise bundan niye bahsediyorsun» ses
leri) (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Efen

dim, müfettişler hakkında da vazifelerini suiis
timalden dolayı takibat istiyorum. 

BAŞKAN — Sani Yaver! 
SANÎ YAVEE (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar; ordu mefhumuna hiçbir millet, Türk-
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ler kadar kutsiyet sıfatını izafe etmemiştir. 
Kablettarih; Türk mitolojisinde efsanevi bir ma
hiyet taşıyan; Türk varlığının, Türk kuvvet ve 
kudretinin cem ve hasrettiği yer, ordusudur. 

Tarihin uzak devrelerinde Türk'ün en bariz 
harikalarını ordusunun akınlarında görürüz. 
Bundan dolayıdır ki, askerî teşkilâtı, sevkülceyşî 
dehası, dillerde destan olan cengâverliği; ecdat
tan mevrus ve mütearif bir vakıadır, 

Mukaddes ordusuna iltihak eden «Mehmet
çik» köyünden yuvasından ayrılırken tezahürat
la uğurlamr. Vazifesinin hitamında köyüne av
det ederken merasimle karşılanır. Askerlik öde-
vinkl; kutsiyeti millî bir anane hükmündedir, 

Muhterem arkadaşlar; 
Nesil inkılâplarını gerçi ilkokul öğretmenleri 

yaratırsa da Türk, millî inkilâplarını ordusuna 
medyundur. Dört milyonluk Finlandiya'nın az 
zamanda kalkınmasını bugünkü ordusu temin et
miştir. 
• ilkokul öğretmenleri, mileltlerin istikbalini, 

emniyetini, selâmetini sağlıyacak olan yeni bir 
neslin ahlâk ve fazilet unsurunu; atavik olarak 
millî bünyede meevut fedakârlık, mertlik, kahra
manlık ve tevazuu haslet cevherini işlemek sure
tiyle hakiki evsafını meydana koyarlar. 

Orduya gelince : Ayakta duran bir neslin in
kişaf etmemiş olan dinamizmini, müsmir bir du-

- ruma intikal ettirmek... Yurduna ve camiasına 
karşı yapılacak fedakârlığı, .feragati, sevgi ve 
bağlılığı temin eden mukaddes bir bilgi ocağı
dır. 

Türk Milletinin umumi kalkınması ise bu iki 
ocağın hakkiyle tütmesine dayanır. Türk vata
nının 40 bini mütecaviz olan köylerinden ancak 
15 bininde ilkokul mevcuttur. 

Millî Eğitim Bütçemizin bugünkü siası her 
sene için âzami yüz ilkokulun kadroya konması
nı farzedersek, ilköğretim tekâmülünü 50 senede 
elde etmiş olacağız. 

ikinci mürebbi olan orduda, zaten askerî gö-, 
rev kadrosuna girmiş olan tedris keyfiyeti, sıkı 
bir programa bağlanacak olursa ilkokulu olmı-
yan 30 bin köyümüzden ordu kadromuza iltihak 
edecek binlerce gencin iki serle zarfında okur
yazar bir hale getirilmek saadet ve bahtiyarlığı 
temin edilmiş olacaktır. 

#Aziz arkadaşlarım; harb tekniğinin bugünkü 
icapları, bizleri daha derin düşünceleri tatbik 
sahasına intikal ettirmekten vareste kılamaz. 
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Bilhassa modern ziraat ve köy yolları yapma me
totları. Uzviyetin hayatiyetini temin eden deve
ran sisteminin azamet ve ehemmiyeti ne ise va
tan bünyesinin hücreleri demek olan köylerin 
hayatını temin eden de yollardır. Bu yollar de
veran sisteminin kan damarlarından başka bir 
şey değildir. Bu itibarla ki, (Yoldan mahrum 
olan bir köye ne sıhhat ve ne de medeniyet gi
rer.) 

Muhterem arkadaşlar; son iki asrın fena ida
releriyle hakiki hüviyeti, cengâverlik meziyeti 
unutulmuş olan kahraman Türk Milletinin 
harblerde olduğu gibi medeni sahada da hari
kalar yaratmasını, yalnız ordu okulundan bek
lemek insafsızlık olmaz mı? Türk Milletinin 
süratli kalkınması için Millî Savunma Baka
nından ricam şudur: 

Tarım ve Bayındırlık ve hattâ Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıkları ile koordine ola
rak muntazam bir program çerçevesi içinde 
çalışmak. 

Muhterem arkadaşlar, serdettiğim mütalâa 
ve fikirlerden vardığım neticeyi iki noktada 
cemetmiş bulunuyorum: 

1. Zaten askerlik müddetine dâhil olan 
tedrisatın bundan sonra ciddî ve ehemmiyetli 
bir program ile tatbikinin sağlanması ve bu 
vazifeyi iyi ifa etmedikleri anlaşılan subay ve 
gediklilerin bu başarısızlıklarının sicillerine ge
çirilmesi; 

2. Askerlik hizmetinin bitiminde, Meh
metçik'lerimizin köylerine " iade edilmeden ev
vel «modern ziraat ve yol inşası» kurslarına tâ
bi tutulması. 

Kurslarda başarı gösterenlerin bakanlıklar 
kadrosunda bu vazifelerde istihdamları keyfiye
tinin, mahza teşvik bakımından teminini tek
lif ediyorum. 

Arkadaşlar, görülüyor ki, sembolik ve mi
tolojik mânasiyle «Mehmetçik'ler» şimdiye ka
dar fena ve isabetsiz idarelerin aczi neticesi 
yüksek vasıfları inkişaf etmemiş, bütün hak
ları gadre uğramış bir durumda olarak mukad
des ordusuna geliyor... 

BAŞKAN — Müddet dolmuştur efendim. 
RIFAT ÖÇTEN (Sivas) — Muhterem arka

daşlar; askerî nakil ve hizmet vasıtaları ile 
talimü termiye için tahsis edilen motorlu va
sıtaların hususi hizmet ve ihtiyaçlarda kulla
nıldığına, maalesef şahit bulunuyoruz. Arka-
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daşımız Ahmet Başı büyük buna iki kelime ile 
temas etmiş ve sinirlerinizi tahrik etmiştir, 
bendeniz, bu mevzu anlaşılmadığı için bu ciheti. 
tekrar izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk Milleti hiç 
şüphe yok ki bütün güven ve takdirini ordu
suna ve onun fedakâr mensuplarına bağlamış
tır. Her zaman minnettardır. Türk Milletinin 
böyle hudutsuz bir değerinin, ufak ve basit, 
şahsi ihtiyaçları tatmin uğrunda ve memleke
tin müdafaası ve bu müdafaayı temin edecek 
olan talim ve terbiye için tahsis edilen nakil ve 
hizmet vasıtalarının hususi ihtiyaçlarda kulla
nılmasına müstenit dedikoduya mâruz kalma
sını istemediğimden söz almış bulunuyorum. 

Çok sayın kumandanlarımız ve sııbayları-
. mız da pekâlâ bilirler ki Demokrat Parti mu
halefette iken de devlet nakil vasıtalarının 
hususi hizmetlerde kullanılmaması için müca
deleye başlamıştır ve Türk Milleti bu iş üze
rinde hassasiyetle durmaktadır. 

Arkadaşımız İstanbul Milletvekili Senini 
Yürüten'in devlet nakil vasıtalarının sureti is
timaline dair uzun bir kanun tasarısı İçişleri 
Komisyonunda görüşülmek üzeredir. Hüküme
tin bu yöne matuf tasarısı da aynı komisyona 
gelmek yolundadır. 

Arzetmek isterim ki, devlet; nakil vasıta
ları üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Ben
denim bu mâruzâtımla, ileri derecede askerî va
sıtaları kumandanlar ve subaylar tarafından 
şahsi hizmetlerine tahsis ettiklerini iddia et
miyor, ancak bâzı mahallerde biraz fazlaca, 
bâzı mahallerde kısmen şahit olunan hâdisele
rin önüne geçilmesi lüzumuna alâkalıların dik
kat nazarını çekmek istiyorum. 

Motöıiü bir kıtanın kumandanı olan her 
hangi bir subayın kapısı önünde, ailesi efra
dını sinemaya götürmek için jip ve onun şo
förü olan er beklerse, aynı hal eğlence ve me
sire mahallerinde devam ederse, bu husus ten-
kid ve üzülme mevzuu olur. 

Seçmenlerimin ve kendilerine itimat ettiğim 
vatandaşların birçok müspet misallerini burada 
saymak mümkündür. Fakat sayın Millî Savun
ma Bakanımızın üzerinde durması gereken bir 
hâdise zikredeceğim: 

Arkadaşlarım, bu defa Erzincan Milletvekil
leri seçim tutanaklarına vâki itirazların tahkiki 
için Erzincan'a gitmiştik. Radik Köyünden on 
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kişilik bir heyet, temin ettiği bir nakil vâsıta-
siyle gelip beni gördüler. Dediler k i ; size ve bfc 
ze daima hüzün verecek bir hâdisenin tesbiti 
için bizimle gelmenizi rica ederiz, 

Kendilerini dinledim; Erzincan'da hava tü
meni var. Bu tümenin subayları Kış devresine 

i girildikten sonra muntazaman devletin motorlu 
vasıtalariyle yaban keçisi avına gidiyorlarmış. 
() günü bir motorlu vasıta büyük bir hasar göa-
i ermiş. Bu hasarın tesbitini benden 
Sardı. Tabiî ben, bunun mahallinde tesbitinin 
mahzurlarını idrâk ederek, alâkalı makamlar
dan bu işe her Cumartesi ve Pazar günleri de
vam edildiğini öğrendim. Hasara uğrıyan vası
tanın 750 lira değerinde lâstik ve motor akka
nımda zarar husule gelmişti. Tümen komutanı 
spor mahiyetinde olarak subaylara ve aileleri
ne dağ keçisi avı yapmak üzere bu vasıtalardan 
istifade etmelerine müsaade etmiş olduğunu öğ* 
rendim. 

Mâlûmuâlinizdir ki dağ keçisi dağda V& sarp 
yerlerde bulunmaktadır. Motorlu vasıtalar bu
ralara çıkamaz. Bu motorlu vasıtaları sarf» yer
lere sürmüşler, tahammül edemediği için bu ha
sar vukua gelmiştir ve bu arızalar hep böyle 
devam ediyormuş. Buna bizzat şahit oldum:. Mu
in m bir hâdisedir, Erzincan'ın hakikaten alâka
sını çekiyor, sayın Millî Savunma Bakanımızın 
bu iş üzerinde durmasını rica eâfyoruM. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) —• Muhte-' 

rem arkadaşlarım, temenni ve niyazlarda bulu
nacağım. 

Birincisi askere giden evlâtlarımızın sıhhi 
muayenelerinin tam yapılarak askere sevklerî-
rı in temini; 

İkincisi, sağlam olarak teslim ettiğimiz ev
lâtlarımızın, askerden sağlam olarak terhin olup 
ana ve babalarının yanma dönmeleridir. 

Bunları daha ziyade peritonit tüberküloz, ke
mik veremi, akciğer veremi gibi askerlikte' kazanı
lan hastalıkların, mutlak surette askerlikte te
davi edildikten sonra portör olmıyarâk yaihi 
köyünde muhitinde tehlikeli bir durum arzetme-
den sağlam olarak yuvalarına gönderilmelerini 
rica ediyorum.. 

ikincisi; artık bu devirde asker ve sivil diye 
bir hastaneyi benim havsalam almıyor. Askerî. 
hastanelerin sivillerle birleştirilmesi zamanı gel
miştir. 
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Hususi rapor ve diğer hususlarda bâzı mü

esseseler ayrılabilir. Fakat bunu birleştirdim. 
Bunu birleştirinçeye kadar da Askerî Hastane
lerin sivil hastalardan kabul ettikleri % 10 nis
petini % 20 ye çıkarmalarım rica ederim, esasen 
yaitler.de vardı. 

Sonra ordunun hemşire kadrosu noksandır. 
Hemşireleri çoğaltmak ve terfih etmek lâzımdır. 

Üçüncüsü; tevhidi kazaya taraftar olmakla 
beraber hiçbir zaman disiplin istiyen askerlik 
mesleğinde adlî âmirin komutandan başka bir 
kimse olmasına taraftar değilim. Yalnız son hak 
mercii olarak Temyiz Mahkemesine bağlı, onun 
bir şubesi olarak çalışacak bir dairenin kurul
masını zaruri görmekteyim. 

Arkadaşlarım, pilotların terfihi cihetine gi
dilmesi hususuna sayın Ali îhsan Sâbis arkada
şım temas buyurdular. Morali yüksek olmıyan 
bir pilot her zaman kaybolabilir. Bunları mutlak 
surette terfih etmek zamanı gelmiştir. 

Diğer bir nokta; Arkadaşlarım, bugün mem
leketin müdafaasını yapan ordumuz seyyar bir 
durumdadır. Kışlalarımız bakımsızdır. Nereden-
ki asker çekilmiştir, o mmtakada kalan kışlalar 
harabolmaktadır. Bunlar için de bir tedbir alın
ması zaruridir. Portatif seyyar kışlalar ihdas 
etmek doğru olur. 

Bir de arkadaşlar, askerî müzelerimizin zen-
ginleştirümesini rica edeceğim ayrıca yakın 
harb tarihinin yeniden tanzimi ile yazılmamış 
olanların da biran evvel yazılmasını istirham 
edeceğim. 

En son temenni olarak da, milyonlarca va
tandaşın çarpıştığı ve yarım milyondan fazla 
dost ve şerefli düşmanların öldüğü, Çanakkale '-
de Türk Milletine yakışacak bir şekilde Arslan 
Türk Mehmetçiğinin heybetli bir âbidesinin de 
yapılmasını bilhassa rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yusuf Kâmil Aktuğ. 
YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) — 

Benden evvel söz alan arkadaşlarım buna söz 
bırakmadılar, hele muhterem Ali thsan Sâbis 
Generalimiz siyasi ve askerî sevkülceyşi beyan 
ve mütalâalariyle bize ordumuzu övme bakımın
dan söz ve malzeme bırakmadı. Ohalde bendeniz 
de Millî Savunma Bakanımızdan Millî Savunma 
Bütçesi rakamları üzerinde teçhizat sahasında 
bâzı temenni ve ricalarda bulunacağım. 

1. Ordumuzun günden güne motöıieştiğine 
göre 405 nci fasılca zikrolunan hayvan satmalı-
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mı için ayrılan üç milyon liranın son Kore tec
rübelerine göre süvari sınıfına verilen ehem
miyetin bir buhranı olarak kabul ediyorum. 
Bu para şüphesiz ki, yüksek evsaftaki koşum ve 
binek hayvanlarının tedarikine hasredilecektir. 
Ancak memleketteki haralarımızcln bunlara 
ilâveten bir yardım ümit ediyorlar mı? 

2. Demiryollarımmn önümüzdeki sene ve 
senelere de, Şark istikametinde temdidine devam 
etmek ve edeceğine ve Devlet Karayollarının da 
inşasına çok ehemmiyet verileceğine göre farklı 
bir Şark harcırah mülâhazası hâkim midir? 

3. Topyekûn harb sözünden bugün anlaşı
lan mâna karşısında yani her karış toprağın 
muharebe sahası ve hudut olduğuna göre ileri 
siper, müstahkem mevki ve benzerleri askerî sa
halar dâhilinde nöbet değiştirme usuliyle bulu
nan birliklere Gelir Vergisinin teşmili muvace
hesinde farklı muamelenin devam ve lüzumuna 
kanaatleri nedir? 

4. İşletmeler Bakanlığına intikal eden Kı
rıkkale Fabrikası 222 nci bölümde ŷ er almış 
mıdır ? 

Teçhizat kısımlarında: Seyyar mutfak ve 
furunlar teşkilâtta yer almış mıdır? Almış ise 
içimize girmiş midir? Yoksa eski sistem saç ka
ravana, kazan işi yine baki midir? Birinci Ci
han harbinde altıncı kolordu Romanya 'ya gider
ken Bulgar Komutanı emrine giren bir alayı
mızı teftiş eden Bulgar Generali ağırlıklarda 
gördüğü kazan ve karavanalara bakarak: Siz 
Plevne'de kuzu yemeye gidiyorsunuz galiba, di
yerek tarizde bulunmuştu. 

— Erlerimiz için portatif ve çengelle kendi 
üzerinde taşıyabilecek yemek kapları usulü ha
zar hayatına da tatbika başlanmış ve sefer devri 
malzemesi araşma girmiş midir? 

— Mahruti çadır yerini portatif çadıra ter
ketmiş midir ? Erlerimizin yağışlara karşı korun
ması i(-ün ne gibi teçhizat yenilikleri vardır? 

— Arka çantasını arabalarda taşıtmak fik
rinde midirler? Bunların naklie ait motorlu ve
ya motorsuz nakil vasıtaları düşünülmüş ve büt
çeye konmuş mudur ? 

— Hazar ve sefer düşünceleri karşısında iki 
türlü başörtüsü (Kep ve çelik miğfer) den han
gisi tercih edilmiş ve hazırlanmıştır ? 

— Eski usul tombazlar, yerlerini kauçuklu 
sandal gibi suları geçiş vasıtalarına terketmiş 

! midir? 
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— Radar, atom ve daha bilmediğimiz pahalı 

Ve ani yıkıcı modern silâhlardan nasibimiz, yü
zümüzü güldürecek mebzuliyet ve sayıda mıdır? 

— Bilhassa Şimale bakan hudut karakolları
mız, Devlet malı olarak muasır mânasiyle ta
mamlanmış mıdır"? Değil ise bu seneki bütçede 
yer almış mıdırlar f 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam olmuştur efen
dim. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın arka
daşlar, biraz önce Halk Partisinden bir arkada
şımız Kore'ye yapılan yardımın iki misli artırıl
ması ve bütçeye bu şekilde bir tahsisat konul
ması için teklifte bulundu. Onların şu kürsü
den bu büyük kubbe altında nasıl manevra yap
tıklarını, daha evvel Kore'deki büyük kahra
manlara yardım tahsisatı sırasında nasıl aley-
te ve müstenkif oy verdiklerini görenler tak
dir ederler. (O geçti sesleri) 

Arkadaşlar, Rodos Adasına yaptığım bir 
seyahatte, bütün kahvelerde Türkçe konuşul
makta- ve Türkçe olarak ne istediğim sorulmak
ta idi. Bana bunu soran insanla konuştum. Ba
na, ne zaman gelip bizi kurtaracaksınız dedi. 
Ben kafamı yokladım (Gürültüler) , Bunların 
gecegündüz bunu düşünmekte olduklarını an
ladım. 

Arkadaşlar, seyahatim... (Gürültüler) Sayın 
arkadaşlar eğer Halk Partisinin kaypak siyaseti 
olmasaydı bugünkü açık ve mert siyasetimiz ne
ticesi 12 ada bizim olacaktı.. (Sağdan ve Soldan 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun efendim. 
MEHMET ÖZBEY (Devamla) — Peki arka

daşlar, ordumuz çok kıymetli komutanların ter
biyesi altında yetişmektedir. Türk asker bir 
millettir. Ordumuz Türk köylüsünün mektebi, 
üniversitesidir. Köylünün askere gitmeden ön
ceki zaman ile döndüğü zaman arasında fark 
vardır. 

Arkadaşlar, bir temennim vardır, onu arzede-
ceğim: Askerlerimiz daima orduya gönderilir
ken şu esasın göz önüne alınmasını rica edece
ğim: Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya gönde
rilerek görgüleri ve bilgileri artırılsın. 

Bir de askerî taşıtlar hakkında bâzı arkadaş
lar çok ileri konuştular, Bu dünkü zihniyete 
göre belki doğrudur. Ama bugün tahmin etmi
yorum. (Soldan «Daha fazla» sesleri) Aşağı yu
karı düzelmiştir, zamanla daha da düzelecektir. 
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Bir arkadaşınrz temas ett i : Mililî Savun

manın bir (Tarih encümeni) vardır. Fakat hiç
bir vazife görmemektedir. Halbuki İstiklâl Har
bi, İkinci Cihan Harbi, Balkan harbi kısmı âza
mi meçhuldür. Fakat dünkü zihniyette şeflere 
dokunacağı için yazdığı bütün eserler geriye 
çevrilmiştir. Bu harb tarihlerinin yazılmasını 
rica ediyorum. 

Arkadaşlar, bir muhabere, kursu açılıyor. 
Yarbaylar, albaylar ve subaylar buraya çağrı
lıyor. Kursta beş buçuk ay. kadar kalıyorlar. 
Bunlar yerlerine döndükleri zaman orada ayni 
malzemeyi kullanmasını öğrendikleri teknik alet
leri alaylarında bulamamakta ve inkisara uğra 
maktadırlar. Onun için arkadaşlar Millî Savunma 
Bakanlığından rica ediyorum. Askerlerin kursta 
gördükleri ileri ve yeni aletlerin temini için ge
rekli tedbirleri almasını rica edeceğim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Söz Başbakan Yardımcısınmdır. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMET AĞA-
OĞLU (Manisa) — Çok muhterem arkadaşlar; 
9 ncu B. M. Meclisi memleket meselelerinin her 
safhasında olduğu gibi, Millî Savunma meseleleri 
ve dâvalarında da millî murakabeyi en büyük bir 
salâhiyet ve titizlikle yapmaktadır. Saatlerden 
beri devam eden müzakere ve münakaşalar bu
nun, yepyeni bir zihniyetin hâkim olduğunu ta
mamen belli edecek tarzda, delilini teşkil etmekte
dir. Elbetteki Türk milletinin kalbinden kopmuş 
ve gelmiş olan ve onun bütün iradesini kayıtsız 
ve şartsız temsil eden Büyük Meclisin yaptığı 
tenkidler icra mevkiinde şartsız temsil eden Bü 
yük Meclisin yaptığı tenkidleri, icra mevkiinde 
olan ve sizin karşınızda en geniş bir mesuliyetle 
çalışmakta bulunan Hükümetinizin daima dikkat 
nazarına alacağı kıymetli fikir, kıymetli tenkid-
lerdir. Bu hususu belirttikten sonra, demin bu
rada konuşan bir arkadaşımızın sözleri üzerinde 
Hükümet olarak durmak lüzumunu hissettiğimizi 
arzetmeye mecburum arkadaşlar. (Bravo sesleri). 
Arkadaşımız Yüksek Meclisinizin haklı bir reak
siyonuna mâruz kalacak tarzda askerî nakil va
sıtaları münasebetiyle şu sözleri söylemiş bulu
nuyor; 

«Askerî nakil vasıtalarının ne suretle suiisti
mal edildiğini hergün gözlerimizle görmekteyiz. 
Kürklü hanımefendilerin millet parasiyle lüks 
arabalarda dolaşmalarına asla razı değiliz. Huy-
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larmdan vaz geçmezlerse bizleri otomobillerini 
durdurarak aşağıya indirmeye mecbur edecekle
rini de onlara ihtar ederim». Hayır arkadaşlar, 
(Hayır hayır sesleri) hayır!. 

Arkadaşlarım, evvelâ suiistimal salâhiyetlerin 
mukadder bir neticedir. Suiistimaller tesbit edi
lir. filân yerde filân zat şöyle yaptı diye ihbar 
edilir, tahkikat yapılır, suç varsa tecziye edilir. 

Fakat bir milletin topyekûn ordu kumanda 
kuvvetini aileleriyle birlikte bu çeşit şaibeler al
tında bulunduracak tenkidler elbetteki hiçbir za
man vicdanlarımıza tercüman olamazlar! (Al
kışlar) . 

Bu noktayı böylece tebarüz ettirdikten sonra 
bir hukuk Devleti kurmak kararını vererek 
burada toplanmış olan siz Büyük Meclis ve siz 
milletin hakiki mümessilleri, elbetteki bizzat 
ihkakı hak sisteminin, hele bir milletvekili ta
rafından müdafaa edilmesine hiçbir zaman rıza 
göstermezsiniz! 

Arkadaşlar, suiistimalleri yapanlar kanun 
yoliyle tecziye edilir, bizzat ihkakı hak yoliyle 
değil.. îşte bu iki noktayı tebarüz ettirmek ve 
Hükümetinizin görüşünü arzetmek için huzuru
nuza ge'dim. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — îzzet Akın buyurun. 
ÎZZET AKIN (Van) — Muhterem arkadaş

lar, benim maruzatım çok kısa ve yalnız asker
lik şubelerini ilgilendiren bir temenniden iba
ret olacaktır. Yalnız bu arzedeceğim noksan 
memleketin başka taraflarında da yar mıdır, 
yoksa bu da Doğu bölgelerine has mahrumiyet
lerden birisi midir, bilmiyorum. 

Seçim bölgem olan Van'da, sekiz kazadan 
ancak üç tanesinde askerlik şubesi vardır, diğer
lerinde yoktur, veya kaldırılmıştır. Her şube 
civarındaki kazaların işlerine de bakmaktadır. 
Bu yüzden vatandaşlar çok uzak mesafelerden 
hattâ 100-150 kilometre uzaktaki köylerden gün
lerce yaya yürüyerek, her mevsimde birçok ezi
yetlere katlanarak askerlik işlerini takip etmek 
için şube merkezlerine gelmektedirler. Bu-halin 
vatandaşları ne kadar yorucu ve yıpratıcı ve 
üzücü olduğunu muhterem heyetinizin yüksek 
takdirlerine arzederim. 

Biz bütün teşkilâtımız; Devlet hizmetlerini 
vatandaşın ayağına götürecek şekilde ayarla
makta bulunduğumuz bir devirde bir kısım va
tandaşlarımızın bu suretle tazip edilmesine el
betteki Yüksek Meclisin de gönlü razı olmıya-

| çaktır. Millî Savunma Bakanımızdan rica edi
yorum; şube teşkilâtı olnııyan yerlerde bu teş
kilâtın yeniden kurulmasını nazarı itbara al
sınlar, temennim ve ricam bundan ibarettir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu! 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, çok kısa bulunan sözlerime 
milletimizin göz bebeği ve medarı iftiharımız 
olan kahraman Türk Ordusunu bu kürsüden 
millet Önünde selâmlamakla başlıyacağını. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

O Türk Ordusu ki bütün tarih boyunca mu
kaddes vazifesini şerefle yapmış ve ayak bas
tığı her yerde yüzümüzü ağartmıştır. O Türk 
Ordusu ki şimdi de hürriyet ve insanlık ideali 
uğrunda Kore'de Türk süngüsünü şerefle par
latmakta, esasen zafer dolu olan harb tarihi-
mizo yeni şanlı zaferler katmaktadir. 

Sayın arkadaşlar, ben askerlik işlerinden 
behsedecek değilim. Hukukçu olmam dolayısiy-
lo askerî mahkemeler hakkında birkaç söz söy
lemek istiyorum. Biliyorsunuz ki Hükümetimiz, 
Büyük Mecliste okuduğu programda tevhidi 
kaza işini ele alacağını vadetmiştir. Kanaatime*1 

bu vait askerî mahkemelerin de lağvını tazanv 
mun eder. Askerî mahkemelerin gerçekten lağvı 
veya durumlarının ıslahı lâzımdır. Çünkü bu 
mahkemelerin teşekkül tarzları sakattır. Hukuk
çu olmıyan ve âmiri adlî kıta ko^ı tanmın emri 
altında bulunan subaylardan teşekkül eden bu 
mahkemelerden çıkan hükümlerin isabetli ve tat
min edici olmasına maddeten imkân yoktur. Esa-

! sen emir, kumanda ve mutlak itaat esasına isti-
I nat eden askerlik ile tam istiklâl ve serbestliğe 
! dayanması lâzımgelen hâkimliğin aynı şahısta 

birleşmesi de imkânsızdır. Bu itibarla bu mah
kemelerin lağvını derpiş eden bir tasarının ha-

! zırlanarak Meclise getirilmesini temenni ediyo
rum. 

Şayet askerî mülâhazalarla bu mahkemelerin 
lağvına imkân görülmezse bu takdirde askerî 

: mahkemelerin teşekkül tarzları bir kanunla de-
I ğiştirilmeli ve bunlar tam mânasiyle müstakil 
' bir hale getirilmelidir. 

Sayın Millî Savunma Bakanımızdan ikinci ri
cam şudur : Büyük küçük bâzı şehirlerimizde 

. bulunan camilerimizden ve mescitlerimizden bir 
t kısmı ciheti askeriyenin işgali altındadır. Vatan-

e 



daslarımizm ibadetleri için lüzumlu olan bu gibi 
binaların süratle boşaltılmaları lâzımdır. 

Bendeniz âsari atikadan olan ve tarihî kıy
meti bulunan ve bakımsızlık yüzünden günden 
güne harabolan Balıkesir'deki Yıldırım Beyazıt 
Camimin tahliyesini takr'iben 3 ay evvel Sayın 
Bakandan gerek şifahen ve gerekse yazı ile de-
faetle rica etmiştim. Muhterem Bakan alâkadar 
oldular, ilgili kıtadan keyfiyeti yazı ile sorduk
larını bildirdiler. Fakat şimdiye kadar müspet 
bir netice elde edemedik. Bu itibarla ricamı seç
menlerimin arzularma tercüman olarak tekrar 
ediyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arka

daşlar ; bugün bütün memleketlerde daima ka
bul edilen ve şimdiye kadar konuşan arkadaşla
rımızın da mütalâalarına dayanarak diyebilirim 
ki ; modern askerlik her şeyden evvel içindeki 
imanla beraber tekniğe dayanmaktadır. Tekni
ğe dayanan bir yürüyüşte, bir çalışmada ise ter-
fie mutlak olarak ehliyetin esas olması lâzımge,-
lir. Halbuki çok zaman bu, askerî terfilerde, bil
hassa ehramın ve onun yanındaki muayyen 
müddetlere bağlı olduğuna şahit oluyoruz. Hat
tâ o kadar ki; meselâ tümen komutanının iki
si münhaldir. Oraya terfi edecek komutanlar da 
mevcuttur. Fakat ehram, dolayısiyle tuğgene
ralin tümen komutanlığına terfii yaptırılama-
maktadır. Kadro olmadığı yani münhal bulun
madığı zaman^elki terfie imkân yoktur. Fakat 
münhal vazife olduğu bir zamanda bile terfi 
yapılamması, ehliyetin daima kenarda kalması
nı mucip olmakta ve nihayet bu yüzden daha 
ileri çalışma şevkini bırakmamaktadır. Bu ba
kımdan bu -hususun ele alınarak daha esaslı, ter
fi usullerinin teminini rica edeceğim. Bundan 
başka askere alman bir vatandaşı, hakikaten 
Zeki Erataman arkadaşımızın dediği gibi sağ
lam aldığımız zaman sağlam iade etmemiz lâ-
zımgelmektedir. Bir er askere gittiği zaman 
hazarde sakatlanıyor; bazan vazifesi başında 
ölüyor. Bugünkü mevzuatımızda askerde sakat
lanan, şu veya bu hastalık dolayısiyle ölen erin 
ailesine tazminat veremiyoruz. Her gün kendi 
bölgelerimize döndüğümüz zaman ben oğlumu, 
kardeşimi, kocamı orduya verdim, orada öldü 
veya sakatlandı en küçük bir yardım da bile 
bulunamıyorlar diye talepte bulunuyorlar. Bu 
sosyal meseleye, nihayet devletin gelir kaynak

larına dayanarak buna da hiç olmazsa imkânlar 
dâhilinde bir çare aramamız iktiza etmektedir. 
Bunu da ayrıca temenni ederim. 

Bugün Kore'de askerlerimiz içlerinin imanı 
ve kafalarının hür milletler idealine ve bunun
la beraber memleketlerinin istiklâl ve hürriye
tine bağlılıklarını gösterdikleri kahramanlıkla
rını bir kere daha ispat etmiş bulunmaktadır
lar. Bu bakımdan hiç olmazsa Kore'de vazife 
almış bulunan gedikli ve subaylarımızın bir de
rece terfileri, bir derece terfi etmelerine imkân 
yoksa bulundukları rütbedeki müddetlerinin 
yarısı kadar bir müddetin terfi müddetin tama
mına sayılması, yani bir ileri terfie esas sayıl
masının teminini sayın Bakanımızdan rica-ede
rim. (Alkışlar) 

Bunun dışında başka bir ricam daha var. Ar
kadaşlar harb, harbdir. Kore'de kardeşlerimiz, 
oğullarımız harb etmektedir. Bu büyük bir şe
reftir, bu bir memleket vazifesidir, bu bir in
sanlık ideali vazifesidir. 

Bunu seve seve kahramanca yapmaktadırlar. 
Fakat ben öyle tahmin ediyorum ki bu mücade
le hemen bugünlerde son bulmıyacak, devam 
edecektir. Orada vazife almış olan arkadaşları
mızın, kardeşlerimizin, orada münavebesiz so
nuna kadar kalmalarını ben doğru görmemek
teyim. Eğer askerî imkânlar dâhilinde ise ora
daki vazifeyi ve şerefi paylaşmak oradakilerin, 
sırayle ve muayyen nispette yenileriyle nöbet 
değiştirilmek suretiyle memlekete dönmelerini 
temin etmenin yerinde olacağı düşüncesindeyim. 
Eğer bu, bugünkü askerî imkânlar dâhilinde ise 
her halde bu memleketteki ordunun talimi için
de faydalı olacaktır. Oraya gidip dönenler daha 
olgun ve yetişmiş bulunacaklardır. Temennim 
bunlardan ibarettir arkadaşlar. (Alkışlar) (Çok 
doğru sesleri) 

BAŞKAN — Mehmet Yılmaz! 

MEHMET YILMAZ (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlarım, benim mâruzâtım evvelâ ordumu
zun hava kuvvetlerinden olacaktır. Edindiğim 
kanaate göre ordumuzun hava kuvvetlerinde 
bulunan teknisiyen ve mühendis subaylarımız 
bize daha faydalı olacak vazifelerde bulunama
dıkları ve bize istenilen randımanı vermedikleri 
kanaatindeyim. Bu subaylarımızın bilhassa ha
li hazırda fabrika ve tamirhanelerimizin bulun
duğu yerlere bunların başına geçip mühim vazi-
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feleri yapmaları memleketimize daha faydalı 
olacaktır. 

Bugün arkadaşlar, bu fabrikaların başında 
uçucu subaylarımız vazife görmektedir. Halbu
ki, bir uçucu subayın teknik ve fabrika işlerin
den anlamasına ve memleketimizde istenilen ran
dımanı vermesine imkân yoktur. 

İkinci maruzatım; Demokrat Partinin İktida
ra geçmesinden evvel tamamiyle şeflik sisteminin 
icabına göre ayarlanan ordumuzun terbiyesinde, 
yetiştirilmesinde şiddet sisteminden ziyade saygı 
ve sevgiye dayanan bir terbiyenin bundan sonra 
hâkim olması icabettiği kanaatindeyim. Bunun 
bariz misadi, İşte Kore'de bizi dünyanın en. şeref
li milleti mertebesine ulaştıran erlerimizdir. Mil
letin hasletlerine muvazi olarak bu vatan evlât
larına ordumuzda istenilen kıymet, istenilen sev
gi gösterildiği takdirde bunların her türlü işleri 
başaracaklarına hepimiz kani bulunuyoruz. 

Sonra' arkadaşlarım; er arkadaşlarımızın, er 
vatandaşlarımızın memlekete ve millete hizmetle
rinde bize çok faydalı olabilmeleri için onların 
sıhhatine de ihtimam etmek durumundayız. He
piniz takdir edersiniz ki, ordumuza vazife için 
katılan birçok erlerimiz, doktorlarımızın alâka
sızlığı yüzünden, verem olarak memleketlerine 
dönmektedirler arkadaşlar. İşte bunlara karşı 
doktorlarımızın ve Millî Savunma Bakanlığımı
zın daha hassas olmasını temenni etmekteyim. 

Bilhassa ordumuzun iaşe ve levazım şubeleri
ni, milletimizin evlâtlarına vermiş olduğu normal 
gıdayı tam olarak tevzi edebilmeleri için ordunun 
iaşe ve levazım sınıfında yapılacak murakabenin 
habersiz olarak yapılmasını temenni etmekteyim. 
Mâruzâtım bunlardır arkadaşlar. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, Millî Savunma Bakanından 5398 
sayılı Kanuna göre, daha doğrusu bu Kanu
nun daha iyi bir şekilde tatbikim rica ederek 
sözüme başlıyorum. 

Sonra, 636 sayılı Kanunla hazarda vazife 
yapmak üzere bir Yüksek Askerî Şûra teşkil 
edilmiştir. Tamamen istişarî mahiyette olan 
bu şûra bâ/.ı askerî kanun ve meseleler hakkın
da mütalâa vermekle muvazzaf ve mükelleftir. 
Yüksek Askerî Şûra üyeleri Millî Savunma 
Bakam, Genelkurmay Başkanı, bilfiil hava. 
kara, deniz kuvvetleri komutanları ve ordu mü
fettişleri, Millî Savunma Yüksek Kurulu Ge
nel Sekreteri ve bu komutanlıkları yapmış di-
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ğer zevat arasından seçilen altı üye olmak üze
re 15 zattan ibarettir. 

Şûra, senede en az iki defa toplanır ve ka
rarlarını verir. 

i 
j Görülüyor ki şûra üyelerinden altısının va-
i zifesi münhasıran şûra üyeliğidir ve bunlar 

general rütbesinde kimselerdir. Senede iki de
fa ve mecmuu bir veya iki aylık bir çalışma 
için bütün bir sene tam maaş almaktadırlar. 
Diğer şûra üyeleri vazifedar kimseler olduğu
na göre Yüksek Askerî Şûranın âdeta bu altı 
zata iş bulmak maksadı ile kurulduğu zehabım 
uyandırmaktadır. 

KEMAL BALTA (Rize) — Çizmeden yuka
rıya çıkma. 

FEYZİ BOZTEPE (Devamla) — Çizmeden 
yukarı çıkan sizsiniz. 

Bünyesi itibariyle sırf istişari mahiyette 
olduğu için müsbet bir iş yapmak imkânına ma
lik bulunmıyan ve bugüne kadar da yapamı-
yan Askerî Şûrayı kaldırmak icabeder. Bu su
retle altı orgenerale maaş, tayın bedeli, elbi
se, ayakkabı gibi istihkakları ve hizmet erle
ri tasarruf edilecektir. Şûranın kaldırılması 
ile hizmetin aksaması da mevzuubahis olamaz. 
Zira işi hazırlıyanlar esasen yetkili ve vazifeli 
dairelerdir. Şûranın altı üyeden gayrı diğer 
üyeleri her zaman bu işler hakkında mütalâa 
verecek durumdadırlar. 

Sonra, askerlik şubelerinin de kaldırılması 
ve bu vazifenin seferberlik müdürlükleri tara
fından görülmesi doğru olur kanaatindeyim. 
Bu ciheti de incelemelerini rica ederim. 

Ordudaki levazım işleri ele yeniden sürat
le tanzim edilmeye ve daha pratik işler bir 
hale konulmaya muhtaçtır. Levazımcılarımız 
formalite çokluğu altında bunalmakta ve ek
seri ahvalde vazifelerini lâyıkı ile yapamamak
tadırlar. 

Havacılarımız arasında vazife sırasında 
ölenlerin şehit sayılmamaları ve uçuş zamları
nın vücut sağlıklarını muhafazaya yeter dere
cede olmaması yüzünden bir huzursuzluk mev
cuttur. Bunların ve ailelerinin istikballerini 
teminat altında'bulunduracak tedbirlerin bir an 
evvel alınması lâzımdır. 

Askerî kaza mevzuu, üzerinde çok ehemmi
yetle durulması lâzımgelen ve memleketin iç hu
zurunu alâkalandıran çok büyük bir dâvadır. 
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Askerî mahkemelerin adlî âmir denilen komu
tanların nüfuz ve tesiri altında bulunmaları 
doğru olmasa gerektir. Mevcut sistem Anayasa
ya aykırıdır. Askerî adlî hâkimler, adaleti ta
hakkuk vazifelerini yapamamalarının ıstırabı 
içinde kıvranmaktadırlar. 

Esasen bu derdi gören memleket münevver
leri hemen her gün gazetelerde sütun, sütun ya
zılarla endişelerini izhar etmekten geri kalma
makta ve bu müessesenin bir an evvel ıslahı lü
zumu üzerinde durmaktadır. Sayın Millî Savun
ma Bakanı da bu lüzumu duymuş ve teşkil etti
ği ilmî bir komisyonda ileri bir tasarı hazırla
mış ise de bu tasarı Askerî Şûraca durdurulmuş
tur. Esasen parti programımızın da tevhidi kaza 
esasını kabul etmiş olması muvacehesinde bu işin 
daha fazla geciktirilmesinden doğan zararları na
zara alarak askerî kaza sisteminin ıslahı gayesini 
güden iki kanun tasarısı hazırlamış ve Yüksek 
Meclise sunmuş bulunuyorum. 

Bugün bu mevzuda da konuşan ve tabiyede 
beynelmilel şöhreti haiz bulunan Saym General 
Ali îhsan Sâbis de askerî hâkimlerimizin tanı 
bir hukuk nasyonu esaslarına göre teşkilâtlandı
rılması temennisinde bulunmuştur ve pek doğ
rudur. 

Bu tasarıyı hazırlamadan evvel memleketimi
zin büyük hukukçulariyle görüştüm. Bilhassa 
beni bu sahada uzun müddet askerlik adliyesi
nin en yüksek makamında bulunmuş olan saym 
arkadaşımız Rifat Taşkın irşat ettiler. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir. 
FEYZÎ BOZTEPE (Devamla) — Tasarılar

dan birisi askerî yargıç askerî O. savcıları ve 
adliye memurları kanunu tasarısı ve diğeri de' 
Askerî Muhakeme Usulü Kanununda bâzı tadi
lât icrasiyle askerî mahkemeleri umumi mahke
melere muvazi ve müstakil bir hale koymak mak-
sadiyle hazırlanan tasarıdır. 

Arkadaşlar; zaten sözlerim burada bitmekte
dir. Son sözüm : Türk Ordusu her zaman Türk 
gibi kuvvetli kalacaktır! (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika müsaade 
buyurun. Süreyya Endik arkadaşımız Abdürrah-
man Boyacıgilleri'in kendisine ait bulunan da
kikaları kendilerine verdiğini söylüyorlar. 

Reyi. âlinize arzedeceğim. Kabul ederseniz, 
muvafık görürseniz bu şekilde konuşurlar... (Ol
maz olmaz sesleri). 
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SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Şu hal

de çabuk bitirmeye çalışacağım. 
Muhterem arkadaşlar, cemiyette öyle dertler 

vardır ki, bunların mahiyeti herkes tarafından 
malûmdur ve iyi niyetle az bir çalışma ile bun
ları gidermek ve düzeltmek mümkündür. Fakat 
diğer çeşit dertler de vardır ki, bunlar bir mev
zu içerisinde gömülüdür. Binaenaleyh bunları 
görebilmek ve bunlara göre çare bulmak çok mü
him bir vaziyet halindedir. 

Arkadaşlarım, biz bu çeşit dertleri kürsüden 
'haykırmak mecburiyetindeyiz. Bunları yapmaz
sak vazifemizi tam mâhasiyle yapmamış sayılı
rız. 

Arkadaşlar; askerlik, vuruşma ve ölmeden öl
dürme sanatıdır. Bu itibarladır ki, her şeyden 
evvel cesaret ister, kuvvet ister, kudret ister, 
vatanperverlik ister ve aynı zamanda da genç
lik ister. 

Gerek erlerimiz, gerek subaylarımız Türk ol
mak itibariyle bu hasetlerin hemen hepsine 
sahiptirler. 

Yalnız arkadaşlar, şurasını ehemmiyetle ha
tırlatmak isterim ki, askerlik için lâzım olan 
şartlardan biri olan gençliği subay kısmına 
tatbik edemiyoruz ve nihayet bir subayın muh>. 
telif birlikleri beraberce sevk ve idare edecek 
birmkumandan vaziyetine gelmesi için altmış 
yaşını doldurması lâzımgeliyor. Bu doğrudan 
doğruya terfi usulünün sakatlığından ileri gel
mektedir. Arkadaşlar, bu memlekette artık ka
biliyetler karşılığını görmelidir. Subaylarımızı 
muayyen 30 Ağustosa bağlamak suretiyle yaşlı 
bir şekilde general haline getirmek hakkına 
sahip değiliz. Bu itibarla Millî Savunma Baka
nının bu esas üzerine bir çare bulmalarını rica 
ediyorum. 

Saym arkadaşlar, gençlik er için de, subay 
içinde en mühim bir husustur. Fransa'yı? Bel
çika'yı Rusya'yı ve Polonya'yı bir iskambil kâ-
ğ di gibi yıkan Alman ordusunda o zaman iş 
başında bulunan komutanlar 35 - 45 yaş arasın
da idiler. Cevaben şunu da arzedeyim ki ; artık 
masa başında harita üzerinde ordu idare etmek 
devri geçmiştir. 

Kısaca sicil vaziyetlerine de temas etmek 
isterim: 

Arkadaşlar, bugün ordumuzdaki sicil sis
temi çok sakattır. Subaylarımızın mukadderatı
na bir iki sicil âmirinin elinde bırakıyoruz. 
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Bunların ekseriyeti dürüst karar vermek itiya-
dmdadır. Fakat, bu meyanda haksızlığa uğra
mış, kıta kıta dolaşmış tehlikeye sokmuş birçak 
arkadaşlar da vardır. 

Meselâ komutanın vereceği bir gizli sicille 
bir subayın mukadderatını tâyin etmemeli, bu 
sicil verme işine subayın arkadaşları da iştirak 
etmelidir. Bu suretle subayların birbirleriyle 
iyi münasebetleri de temin edilmiş olur. 

Sivil memurlar subaylardan daha fazla bir 
müddet yerlerinde kalabiliyorlar. Bir subay terfi 
dolay isiyle mütemadiyen şurada burada vazife 
almaktadır Fakat hiç olmazsa onların da bu 
terfi ve nakillerinde beraberinde götürdükleri 
eşyadan 500 kilosuna kadarki nakil ücreti veril
melidir. Çünkü onlar medeni ihtiyaçlarını bera
ber taşımak zorundadırlar. 

Arkadaşlar sözlerimi bitirirken, hizmet eri 
mevzuuna da temas etmek isterim. Bunun müna
kaşası bir iki ay evvel yapılmıştı. Sayın Bakan 
o zaman buyurdular ki, bu bütçe meselesidir, 
30 bin emir erinin yerine 30 bin subay hizmet 
eri tahsisatı vermek kudretine malik değiliz, bu 
erler esasen talim ve terbiyeden çıkarılmıştır. 
30 bin noksan celp yapmak suretiyle bunların 
iktisap edeceği parayı subaylarımıza vermek 
zamanı gelmiştir. Aynı formayı giyen Türk 
subayı ile Türk eri arasında tefrik yapılmamalı
dır. Biz çocuklarımızı talim ve terbiye yapmak 
için gönderiyoruz. Bunun da tadil ve tashihi 
cehetine gidilmesini bilhassa Bakandan rica ede
rim. (Soldan alkışlar) 

ABDÜRRAIIMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, memleketin 
bir çocuğu olmak itibariyle her zaman için üzül
düğüm bir tek nokta var; memleketimizin bu
günkü hava ve deniz müdafaası ihtiyaçlarımıza 
uygun bir şekilde organize edilmemiş, plânlaş-
tırılmamış ve iyi olarak çalıştırılmamıştır. 

Arkadaşlar hep bilirsiniz ki İkinci Cihan 
Harbinde İngiltere'yi Alman istilâsından kur-
tartaran modern Spitfayyer avcı uçaklarının 
Alman uçaklarını mağlûp etmesidir. Eğer Al
man uçakları, İngiliz hava savunmasını kırabil
miş olsaydı Igiltere 'nin istilâsında ozamamn Al
man diktatörü Hitler asla tereddüt etmiyecekti. 
Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin durumu da 
İngiltere'nin ozamanki durumundan farklı de
ğildir.. Şükranla yâdetmek mecburiyetindeyim 
ki. Sayın Millî Savunma Bakanımız, Bakanlığa 
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geldikleri günden ıberi bu konu üzerinde ısrarla 
durmuşlar ve dostumuz, hukukan değilse bile 
fiilen müttefikimiz olan, ordumuza 500 kadar 
tepkili uçak vermek suretiyle benim üzerinde 
İsrarla durduğum bu konunun halline hizmet 
etmiş bulunmaktadır. Millî Savunma Bakanımı
za bu bakımdan teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci nokta da deniz 
savunmasıdır. 

Memleketin üç tarafı denizle çevrilidir. En 
yakın ve amansız düşmanımız, bugün Alman
lardan ele geçirdiği denizaltı tezgâhlarını Ka-
radenize nakletmiş, orada denizaltılar yapmak
tadır. Bu sebeple de bizden üstün durumdadır. 
Bizim denizüstü kuvvetlerimize göre denizal-
tılarımız ihmal edilmiş durumdadır. Bu bir sır 
değildir arkadaşlar. Bugün elimizdeki 10 deniz-
altıdan ancak 3 ü modern cihazlarla teçhiz edil
miştir. Bu 10 denizaltı ise Türkiye'nin denizaltı 
savunmasını karsılıyacak durumda değildir. Bu 
itibarla istirhamım şudur: Hava kuvvetlerine 
Yardım Vergisi, Millî Piyango hasılatının mün
hasıran bir iki yere tahsisi denizaltı ve hava sa
vunmamızın modern bir şekilde programlaştır
ması ve bir plâna bağlanması suretiyle kuvvet
lendirilmesine hizmet edecektir. 

Millî Savunma Bakanından ikinci istirha
mım şudur: 

Memleketimizde teknik eleman her gün ço
ğalmaktadır. Aramızda bulunan bir milletvekili 
arkadaşımın söylediği gibi oğlu Amerika'da Ra
dar tahsil etmiş. Kendisine verilen hizmet ye-
deksubaylık hizmetiyle kabili telif değildir. Ra
dar ihtisasları dışında birçok kıymetli subayla
rımız çeşitli sahalarda ihtisas görmüşlerdir. İn
giltere ve Amerika üniversitelerinde okuyanlar 
Radar mütehassıslarının rütbeleri albaydır, yar
baydır. Bunlar teknik sınıflardır. Madunlarına 
emir verebilmek için bu şekilde teknik kabili
yeti üstün olan elemanlar hakkında mevzuatı 
tadil etmek suretiyle onlara yüksek rütbeler ve
rilmesi temin edilmelidir. Bu itibarla yüksek 
komutanlarımız darılmasmlar. Bu şekilde yük
sek tahsil yapmış olan elemanlarımızı yüksek 
mevkilere yani komuta mevkilerine getirmek 
suretiyle onlardan âzami istifade etmek yolla
rını araştırmanın katî zamanı gelmiştir. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De-

I vamla) — Bir de ayniyat talimatnamesini bu-
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günkü şartlara göre tadil ve yeni ve pratik usul
lere bağlamak mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Avni Yurdabayrak. 

AVNt YURDABAYBAK (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar, ben de bir yedek subay 
olarak kısa zaman içinde zihnimize takılan bâzı 
noktalara temas edeceğim. 

Bunlardan bir tanesi, ordumuz harb gücü
nün artırılması lüzumunu duyarak motorize kı
talar teşkil edilmektedir. Fakat bunları kulla
nan şoför ve makinistlerin, ekseriyetle lâyikı 
veçhile yetişmediklerinden ve birçok usul ve ka
idelere riayet etmediklerinden muhtelif zaman
larda muhtelif kazalara sebebiyet verdikleri gö
rülmektedir. Bu suretle hem bizzat bu kazaya 
sebebiyet veren ve vasıtanın içinde bulunan va
tandaşları kaybediyoruz, hem de bin bir feda
kârlıkla temin ettiğimiz vasıtaları. Bu zayiatı 
önlemek için bunları daha iyi yetiştirmek yol
larını arayalım. 

Esasen kısa bir zaman zarfında temas ede
ceğim noktaları bilhassa tasarruf bahisleri teş
kil edecektir. 1951 Bütçesinde ordu için ayrı
lan yarım milyara yakın ödeneğin ordunun bü
tün ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmadı
ğına kaniiz. Fakat hiç olmazsa kısmen tasarruf 
kaidelerine riayet etmek suretiyle bunlarda da
hi tasarruf yapmak mümkündür. Biliyorsunuz 
ordu et, ot, saman ve sair mümasillerinin top
tan ihalesini, yapmaktadır. Bu toptan ihalelere 
küçük sermayelerin iştirak edememesi yüzün
den büyük sermayeli ve mahdut ellerde kaldığı 
ve yüksek fiyatlarla ihale edilmesi zorunda ka
lındığını tüccar arkadaşlarımızdan öğrenmiş bu
lunuyoruz. Şimdiye kadar bu şekilde toptan 
yapılmakta olan ihaleler, imkân verilse de ufak 
ihaleler halinde yapılsa ve küçük sermayeli 
muhtelif şahısların da iştirakini temin etmek 
suretiyle daha ucuza mal etmek imkânı hâsıl 
olsa. 

ı 
Bundan başka akadaşlar bir teçhizat ve mel-

busat hususunda bir noktayı da arzedeceğim: 
Askerlikte, hep biliyorsunuz, bir müddet me
selesi vardır, yani miad. Bu da bugünkü şartla
ra uygun olarak daha esaslı bir şekle bağlansa 
çok iyi olur. Bir sürü fuzuli şeyler olmaktadır, 
bu miad yüzünden. Orduda hizmette bulundu
ğumuz'kısa zamanda ve sair diğer vazifelerde 
bunları çok gördük, bu miad üzerinde esaslı bir 
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şekilde durmak ve daha rasyonel bir şekilde bir 
zamana hasredilmek icabediyor. 

Bundan başka arkadaşlar gerek ordumuzun 
lâğvi suretiyle ve gerekse bir yerden diğer yere 
nakli,esnasında bırakılan bina ve saire gibi şey
ler perişan hale gelmektedir. Bizim Zonguldak 
çevresinde bunun misallerini çok görüyoruz. 
Oradaki tümenin tensikata tâbi tutulması ile 
binbir emekle yapılmış olan binlar 3 - 5 erin 
nezareti altında perişan bir hale gelmekte ve 
memleket sermayelerinin heder olup gittiğine 
şahit olmaktayız. Bunların nazarı itibara alın
masını rica ederim. 

Bundan başka, ordu içinde bir de hesap ve 
muamele sınıfını teşkil eden memurlar vardır. 

Eskiden bunların hazırlanması için bir mek
tep vardı. Bir de ordunun mihverini teşkil eden 
muharip sınıftan yaş haddini doldurmak veya 
sair saiklerle bir noksanlık ve sakatlık alanla
rın geri hizmete alınmaları ve bunların hesap 
sınıflarına geçmeleri suretiyle hesap memuru 
olmaktadır. Bu şekilde tahdidi sinne tâbi ola
rak hesap sınıfına geçmiş olanlar 65 yaşma ka
dar kendilerini garanti ediyorlar. Bu şekilde 
memur sınıfına geçiriliyorlar. Bunların birçoğu 
fikren ve bedenen kifayetsizdirler. Buna rağ
men orduda- bilhassa merkezde, Bakanlık teşki
lâtında çalışan bu şekildeki arkadaşların albay, 
yarbay derecesinde yüksek maaşlarla vazifeler
de bulundukları, ve muattal vaziyette bulunduk
larını zaman zaman iş takibine gittiğimiz za-
ı.ıan görmekteyiz. Bunların içinde genç eleman
lar da vardır. 

Hem gençlere bir istikbal hazırlanması ba
kımından, hem de muayyen saatlerde yaşlıları 
sıkıcı çalışmak külfetinden kurtarmak için bun
la r hakkında da bir tasfiye tedbiri alınması za
manı gelmiştir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kâzım Arar, buyurun. 
KÂZİM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Millî Savunma Bütçesinde benim söz 
a'madan maksadım bir iki nokta hakkında te
mennide bulunmak içindir. 

Teessürle ifade etmeliyim ki yakın bir geç
mişte Devlet elinden idare edilen bâzı madde
lerin karaborsaya nasıl intikal ettirildiğini he
pimiz biliyoruz. Fakir Türk köylüsünün her 
türlü mahrumiyetlere katlanarak memleketin 
savunma dâvasında esirgemediği, esirgemek is
temediği varını yoğunu israf ve suiistimal bah-
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sinde levazım daireleri âdeta birbirlerini taklit 
etmekte ve yarış etmektedirler. Bu meyanda 
Millî Savunma Bakanlığı Satmalma Komisyon
larına da üzülerek işaret etmek isterim. 

Suiistimaller üzerinde göstereceğimiz hassa
siyeti ayrı ayrı kategorilere ayırmak lâzımge-
lirse; vatan ve memleket savunması için lokma
mızdan ayırdığımız yüz milyonlara el sürenleri 
küçük bir müsamaha ile karşılamak millî vicda
nın bize tahmil ettiği ulvi vecibeyi ifa edeme
mek olur. 

Benden evvel konuşan muhterem arkadaşla
rım nakil vasıtaları hakkında kâfi derecede ko
nuştular. Bendeniz yalnız arkadaşlarımın temas 
etmedikleri bir noktayı ilâve etmekle iktifa ede
ceğim. 

Bu husustaki noktai nazarıma işaret etme
den önce bir noktaya temas etmeme müsaadele
rini istiyeceğim. Biraz evvel Başbakan Yardım
cısı Samet Ağaoğlu arkadaşımız demin burada 
konuşan bir arkadaşımızın surcü lisan mahiye
tinde ihkakı hak yolunda bir lisan kullanmasına 
haklı bir hassasiyet izhar ettiler ve Hükümet 
namına müdahale ettiler. 

Ancak her bütçe müzakeresinde Meclisin bü
yük hassasiyet gösterdiği bu taşıt vasıtaları 
üzerinde de Hükümetin ikinci bir hassasiyetini 
beklemek zannediyorum ki yerinde olurdu. Ye
rinde ve haklı müdahaleyi yapan Hükümet ay
ni zamanda arkadaşlarımıza «Müsterih olunuz, 
Hükümet bu hususta geçmiş iktidarın hareket
lerini tekrarlamıyacaktır» gibi ferahlatıcı bir 
sözde bulunmasını beklerdim. (Bravo sesleri) 

Subaylarımızın maaile gezintileri, odun ve 
kömürlerinin nakli ev eşyalarının taşınması ve 
hattâ şehir dışı seyahatleri müşahade etmiyen 
yok gibidir. Memleket müdafaası için bizzarure 
stok yaptığımız benzin, otomobil lâstikleri ve 
makinelerinin uzun zamandan beri sefere hazır 
bir orduda nasıl kullanılmaz bir hale getirilme
sinden kimler mesuldür? Bundan böyle bunlara 
müsaade etmiyeceğiz. 

Mehmet özbey arkadaşımız nakil vasıtaları
nın kötüye kullanılması bugün azalmıştır, Süt
ten ağzımız yandı, yoğurdu üfliyerek yiyoruz. 
Biz, hâlâ bu nakil vasıtalarının suiistimalini mü
şahade etmekle elemliyiz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Kâzım bey müddet dolmuştur. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Bir cümle 

kaldı efendim, bitiyor. 

Nakil vasıtalarının bu durumdan kurtarıl
ması için sayın Millî Savunma Bakanından ri
cam şudur: 

Hizmete tahsis edilen arabaların sayısını 
tahdit ve asgariye indirsinler ve bu arabalara 
konulan numaralı plâkalara diğer arabalardan 
farklı özel bir renk versinler ki nazarî mura
kabeden fiilî murakabeye imkân bulalım. (Sol
dan: liravo sesleri). 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, Türk Milletinin ruhundan doğmuş 
olan büyük ordumuzun bütçesini burada tet
kik ederken onun bâzı ihtiyaçlarına, arzula
rına temas etmeden geçmek, eski bir asker ol
mam itibariyle, benim için mümkün değildir. 

Arkadaşlar, söylemek istiyeceğim pek çok 
şeyler olduğu halde zamanın darlığı dolayı-
siyle bunları kısa keserek beş dakikaya sığdır
mak istiyorum. 

Demin de arzetmiştim, bağımsız olduğu
muz için bizim beş dakikalık kayda tâbi olma
mamız icabeder, zennediyorum. Tabii bu da 
Meclisin bileceği bir iştir. 

BAŞKAN — Karar umumidir efendim. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Fa

kat diğer parti sözcülerine bu, tatbik edil
memiştir. Biz de bağımsız olduğumuza göre 
ayrı bir grup olduğumuzun kabul buyurulma-
sı lâzımdır, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, onlara söz verildiği 
zaman henüz bu karar alınmamıştı. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Şu 
hakle bu beş dakika şu andan itibaren başlıyor. 

Arkadaşlar, ordumuz o kadar kuvvetli, o 
kadar kudretlidir ki, İstiklâl Harbinden sonra 
zayıflamış' diye, eski kahramanlıklarını göste-
remiyecek diye şüphe ve tereddüde düşenler 
gerek dâhilde ve gerekse hariçte, Kore 'deki 
kahramanlığın, fedakârlığın numunesini biz
zat görmekle aldanmış olduklarını görüyoruz. 
Türk Milleti hiç bir zaman, hiç. bir yerden yar
dım görmese Mle taptığı Allanma, kitabına 
dayanarak her zaman bire yüz düşmana karşı 
koyacağına eminiz. Buna Kore'deki harb en 
büyük şahidi âdildir. 

Arkadaşlar, ordumuzu yüksek sevku idare
sine almış olan komutanlara ne kadar teşek-
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kür etsek azdır. Onlar Türk Milletinin şanını, 
şerefini küçük bir kıta ile dahi olsa bugün 
dünyaya ispat etmişlerdir. Bir avuç kuvvetle 
Çinlileri önlerine alıp silâhlarını ellerinden 
düşürtmeğe -saik olmuşlardır. 

Bu girişi yaptıktan sonra, bundan evvel 
umumi konuşmamda bir rapordan bahsetmiş
tim, fakat zamanın darlığından o raporu oku-
mıyaeağmı. Şimdi Millî Savunma Bakanlığı
nın yapması lâzımgelen ve benim şahsıma gö
re gördüğüm bâzı hatalı işler var. Bunların 
başında bilhassa, levazım işleri gelir. Levazım 
satmalına teşkilâtları gelir. Bu teşkilâtlar mil
letin içinde kangren olacak bir şekle gelmiş
tir. Şimdiye kadar bu kürsüden bunlar hak
kında konuşamıyorduk. Demokrat Partinin 
verdiği hürriyet sayesinde konuşuyoruz. Onla
rın sinsi hareketlerle memleketin gırtlağına 
sarıldığını ve bu hareketlerle bâzı servet ya-

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Söz Şükrü Kerim Zaden'indir. (Yok sesleri). 
Buyurun Aziz Koksal... 
AZIZ KOKSAL (İçel) — Arkadaşlar, bir 

sihhiye mensubu olduğum için ordu sihhiye teşki
lâtından bir nebze bahsedeceğim. Ordu sihhiye 
teşkilâtı kur'a muayenesinden başlar, sakatlık 
da buradan neşet eder. Bir askerî tabip ilk mu
ayenesini yapar ve bunu yaparken de Hükümet 
tabibiyle teşriki mesai eder. 3 - 4 gün zarfında 
bütün kazanın sıhhi muayenesi ikmal edilir fakat 
menfi hastalıklar nazarı itibara alınmaz. Şöyle 
gelişi güzel bir muayene % 3, 5, 10 menfi olan 
hastalıklar orduya intisap ettiği zamanda gör
düğü meşâk ve mezahim sebebiyle hastalık aşikâr 
bir şekil alır. Bu tedaviye ihtiyaç messeder. S'.h-
hi teşkilâtı, bu hastalıklara, bu hastalara karşı 
tekabül edecek bir vaziyeti olmadığı için müh
mel bir surette kalırlar, Gönül.ister ki, ordumu-

pan insanların mevcut olduğunu ben bu kür
süden bağırarak söylüyorum. Satmalına ko
misyonları, uydurma bâzı insanlar elinde 
oyuncak haline gelmiştir. Bilhassa İstanbul, 
İzmit, İzmir ve Ankara'da bu komisyonların 
yapmadığı iş kalmamıştır. Onun için bu husus
ta Millî Savunma Bakanının nazarı dikkatini 
celbetmek bir vazifedir. 

BAŞKAN — Müddet bitmiştir. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Müd

det doldu ise ben de yandım. Arkadaşlar, ben 
bir asker ve Millî Savunma Komisyonunda bir 
âza olmam itibariyle memleketin ihtiyaçları
nı ortaya atıyorum... 

BAŞKAN — Her arkadaş memleketin ihti
yacını ortaya atıyor. Rica ederim, karara hür
met edelim. 

Oturuma on dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 16,50 

zun sıhhi hususatı mükemmel olsun, malesef çok 
mühmeldir. Teşkilâtı muntazam pek az hastane
lerimiz vardır. Bunların vaziyeti çok fecidir. Bu 
hastanelere lâzım gelen ihtimam yapılsın. Her-
şey dünyada telâfi edilir, fakat ihlâl ve ifna 
edilmiş bir vücudun yerine gelmesine imkân yok
tur. Biz isteriz ki, orduya tevdi edeceğimiz ev
lâtlarımız daha gürbüz olarak ana kucağına ge
lebilsin. Herşey sıhhatle kaimdir. Yatanın müda
faası buna bağlıdır. 

Bir de orduda verem hastanelerimiz yoktur.. 
Numune olarak bir tane vardır, o da gayrikâfi-
dir. Sanatoryum ismen mevcuttur. İstanbul'da 
Acıbadem'de bir sanatoryum vardır. Gittim, tet
kik ettim; yatak adedi çok mahduttur. Bunun 
için diğer Hükümet sanatoryumlarında bir 
hasta 6, 7, 10 liraya tedavi edildiği halde burada 
bir hastanın günlük tedavisi 50 liraya tekabül 
ediyor. Bu hastanenin yanı başında 6 sene evvel 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Fazlı Tılabar (İstanbul), Püruzan Tekil (İstanbul). 
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başlıyan bir sanatoryum binası ikmal edildiği 
halde su tesisatı yapılamadığı için hâlâ faaliyete 
geçememiştir, çok elîm bir vaziyettedir. 

Orduda sıhhi teşkilâta ne kadar ihtimam eder
sek bunun orduyu o kadar kuvvetlendireceği ga
yet tabiîdir. Ordunun sıhhi teşkilâtının noksanı
nın ikmal edilmesi bence bir şeye mütevakkıftır. 
Arkadaşlar eğer ordunun sıhhiye teşkilâtı bu 
suretle kalırsa nevakısının ikmal edilmesine 
imkân yoktur. Bunun için size bir misal vereyim. 
Bir hastanenin birçok nevakısı vardır. Bunun 
için yazılır, çizilir, bin bir müşkülâtla bir tahsi
sat almak imkânı hâsıl olur. Faraza bu 100 bin 
liradır. Bu tahsisat kolordu veya tümen komu
tanlığı emrine verilir. Komutan hastanenin dok
torunu çağırır, «Ahmet bey, Mehmet bey, has
tanenin nevakısmı ikmal için 100 bin liralık 
tahsisat geldi. Ama başkaca çok mühim ihti
yaçlarımız var. Bunun 30 bin lirasını size vere
lim, 70 bin lirasını da oralara sarf edelim» der. 
Burada rütbe ve komutanlık bahis mevzuu ol
duğundan doktora, «emredersin komutanım» 
demekten başka birşey kalmaz. Bu suretle de 
hastaneye tahsis edilen para başka tarafa sarfe-
dilir ve hastanenin nevakısı ikmal edilemez. Bu
nu Önlemek için orduda sıhhiye teşkilâtının müs
takil olması lâzımdır. Müstakil İdare, müstakil 
bütçe. Aksi takdirde bunun önüne geçilmesine 
imkân yoktur. Kanaatim budur. 

BAŞKAN — Efendim, Şükrü Kerimzade bu
rada imişler, duyuramamışız, kendilerine tekrar 
söz veriyorum. 

ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuun müzakeresi 
vesilesiyle ben de kısaca İM noktaya temas ede
ceğim ve çok kıymetli sevgili Millî Savunma 
Bakanımızdan temenni de bulunacağım. 

Demin bâzı arkadaşlarımız bizim askerlik 
şubelerimizin dış kısmından, yani binalarıncfan, 
mahallerinden bahsettiler. Ben de onun içinden 
bahsedeceğim. 

Hepimizce bunların vaziyeti malûm, orduda 
vazife görmekte olan subaylar gelirler ve bir 
müdeti muvakkate çalışır ve ayrılırlar. Onun 
yanında da, askerliğe iştirak etmiş okur yazar 
erler de kâtiplik vazifesini yaparlar. Bu, hem 
mesuliyeti zayi ettiren bir haldir, hem de tabiî
dir ki, dikkatle vazifenin takibine mâni olan bir 
husustur. Bu işler için tedbir almak mümkün 
ise de Millî Savunma Bakanlığının bu şubeleri-
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mizin ıslahı ve bilhassa burada çalışacak olan 
subay arkadaşlarımızın bu işi bir ihtisas şubesi 
haline getirmeleri ve meslek halinde buraya ay
rılmaları lâzımgeleceği hususunda ısrarla dur
mak isterim. 

Nitekim levazım şubesi bu şekildedir, ihtisas 
şubesinden ayrılan arkadaşlar işin başından iti
baren burada çalışırlar ve burada yükselirler. 
Onun için bu serviste çalışacak arkadaşlar için de 
aynı mütalâayı öne sürmek mümkündür. 

Arzetmek istediğim ikinci nokta : 
Taahhüt işlerinden bahseden birçok arkadaş

larımız oldu, bilhassa cereyan eden suiistimal-
' lerden bahsettiler. 

Ordu geniş mikyasta sade yağı mubayaa 
eder. Bu mubayaa edilecek şada yağı içinde 

ciddî bir takım evsaf tesbit etmiştir. Memlekette 
yağ istihsal edilen mmtakalarda istihsal edilen 
bütün yağların Millî Müdaf aanın tesbit ve mu
bayaa ettiği miktar ve evsafı karşılayabileceğine 
kani değilim. 

Hiç olmazsa hazarda ordumuzun ihtiyacını 
karşılayacak derecede Millî Savunma Bakanlığı
nın levazmı kısmmm Marshall Yardımmdan da 
istifade ederek ordunun istediği evsafta ve kalo
ride istihsal yapabilecek bir yağ fabrikası kur
ması mümkün değil midir? Bir fabrikanın kurul-
ması suretiyle daimî bir stok vücuda getirilmesi 
de olur. Şayet bunların ortada kalmasından en
dişe edilirse, onları yine Hükümet kanaliyle hal
ka dağıtmak; halka arzetmek de mümkündür. Bu 
benim nazarımda hayli ehemmiyetli olan bir me
seledir. Bunun da Millî Savunma Bakanı arka
daşımızın dikkat ve tetkik nazarlarına arzedi-
yorum. 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Sayın arkadaşlar, sözlerime ve temennilerime 
başlamazdan evvel bir noktayı belirtmek iste
rim. Bütçe müzakerelerinin umumi görüşmelerine 
başlandığı zaman askerî ve dış emniyetimiz mev
zuunda andişeler izhar etmiş olan Muhalefet Par
tisinin Başkanı Sayın İnönü'nün bu mühim mev
zu burada konuşulurken aramızda bulunmaması
nı kendi hesaplarına teessürle kaydetmek iste
rim. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Mâruzâtımın bir kısmına arkadaşlarımız işa
ret ettiler. 

Bendenizin notlarından birisi askerlik şubele-
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ri meselesidir. Bendeniz ikinci askerliğimi ya
parken bir şubede mülhakhk vazifesini ifa ettim. 
Orada birçok şeylere şahit olduğum için burada 
küçük bir maruzatımın nazarı itibara alınmasını 
Millî Savunma Bakanından rica ediyorum. 

Askerlik şubelerinin memleketimizde arzet-
mekte olduğu durumu ifade "etmek mecburiye
tindeyim. Askerlik şubelerinde bilhassa vatan
daşlara karşı yapılan muameleler bâzan okadar 
ağırdır ki, onu burada ifade etmek mümkün de
ğildir. Askerlik şubelerinde yoklama yaptırmaya 
gelen vatandaşlara çok ağır muamele yapılmak* 
tadı*. 

Saniyen askerlik şubelerindeki kayıtlar iste
diğimin gibi muntazam çleğildir. Defterler birbi
rine karışmış kâğıt yığınları halindedir. Saat
lerce aranır bir türlü kayıtlar bulunamaz. Celp 
ve sevk işlerindeki intizamsızlığın düzeltilmesini 
temenni ederim. (Bravo sesleri, alkışlar)... 

I>< Partinin, vatandaşların işleri ile fiilen 
ilgili olan dairelerdeki bu gibi münasebetleri 
düzenlediği takdirde, mühim bir ihtiyacımızı 
karşılamış olacağına kaani bulunuyorum. 

İkinci işaret etmek istediğim nokta Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı olan levazım teş
kilâtıdır. Hiç tereddüt etmeden şöyliyebilirim 
ki, Millî Savunmaya yöneltilen tenkidlerin 
% 99 u bu teşkilâta müteveccih bulunmakta
dır. IŞütün şikâyetlerimiz yalnız ve yalnız bu 
teş^il|tm suiistimale müsait bir şekilde işleme
sinden ileri gelmektedir. Ordumuzun bilgi, kud
ret, haysiyet ve şerefi hakkında en küçük bir 
imada bulunabilecek gerek Meclis içinde, ge
rekse Meclis dışında bir tek vatandaşın mevcu
diyetine kaani değilim. Fakat arkadaşlar, taka
timizin üstünde fedakârlığa katlanarak Millî 
Savunmamıza mühim bir ödenek ayıran büyük 
Türk Milletinin vekili olarak bu ödeneğin 
nerelere ve ne şekilde sarfedildiğini aramak, 
bunun üzerinde hassasiyetle durmak vazifemiz
dir. Ben temenni ederim ki, inşallah bundan 
sonra gelecek, bu ödenek kanunlara dayansın. 
Tenkidlerimizin münhasıran bu yöne müte
veccih olarak kabul edilmesini ve anlaşılması
nı bilhassa rica ederim. Bugün bu hakikati 
yalnız Türk Milleti değil, bütün dünya millet
leri anlamış ve takdir etmiş bulunmaktadır. 
Geçmişi karıştırdığımız zaman milletin dişin
den tırnağından ayırarak kanı ve canı paha
sına, millî varlığını korumak için vermiş oldu-
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ğu Ödeneğin zaman zaman suiistimal 'edildiği, 
asıl maksada sarfedilmediği maatteessüf görül
mektedir. Bu mey anda Van Askerî Hastanesi 
hâdisesi, Sirkeci Denizyollama Komutanlığı hâ
disesi, suiistimalin örümcek ağını teşkil et
tiği, bütün vatandaşlar tarafından bilinen 
Sabri Paşa sistemi kulaklarda ve zihinlerde 
bir istifham olarak yaşamaktadır. Hâdiseleri 
saymakta fayda melhuz değildir. 

BAŞKAN — Ortakçıoğlu, müddetiniz ta
mam oldu. 

HÜSEYİN O B T A K O I O Ğ L U (Devamla) — 
Efendim, ufak bir şey daha ilâve edeceğim. 

Ordumuzun esas varlığını, mânevi ve maddi 
şahsiyetlerini milletin gözü önünde tertemiz tu
tabilmek için acaba bugünkü levazım teşkilâ
tını ordu mefhumunun dışında ve ona mücavir 
olarak tanzim etmek mümkün değil midir? 
Bu cihetin Hükümetçe tetkik ettirilmesini te
menni ederim. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır, istirhatm 
ediyorum. 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar; benim bâzı temennilerim vardır: 

Köylerimizde bilhişsa okuyup yazma bilmi-
yenler eskisine nazaran azalmış değildir. Mek
teplerimize karşı bir lâkaydi vardır. Bugün oku
yup yazma bilenlerin adedini çoğaltmak maksadı 
ile 3 - 5 sınıflı köy ve şehir ilkokullarından me
zun olanlar kanunla tesbit edilen askerlik hiz
met müddetlerinde 3 - 5 ay evvel terhis edilir ve 
böyle bir hak tanınırsa bu suretle hemen hemen 
köylümüzde okuyup yazma bilmiyenler kalmı-
yacaktır bu cihetin nazarı itibara alınmasını; 

2 ncişj: erlere, onbaşılara, çavuşlara verilen 
aylıklar çok azdır, hiçbir şey ifade etmez. En 
az ere ayda 10 lira, onbaşıya 15 lira, çavuşa da 
25 - 30 lira para tahsis edilmesi çok yerinde ola
caktır. 

Sonra arkadaşlar, askerî nakliye işlerinde 
takip edilmekte olan bir metot vardrr bu me
tottan da vazgeçilmesi lâzımgelmektedir. Size 
bir misal vereyim: Kayseri'de bir Kolordu var
dır. İstasyona gelen askerî malzeme sivil bir 
mütaahhit tarafından yerlerine tevdi edilmekte 
ve binnetice binlerce lira sarfolunmaktadır. Di
ğer taraftan birliklere ait kamyon ve otobüsler 
de manevralarda kullanılmaktadır. Bu dünya
nın hiçbir yerinde görülmüş değildir. Bir te
şekkül, bir müessese kendi taşıt vasıtası durur-
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kett kendâ eşya ve malzemesini başka bir nakli
yeciye tevdi etmez. Ve İyonun iğin; de lüzum-
mm. \ncpatea «arfetmea. Çüskü iktisadi ve malî 
şarti&D ve göisü^eiîk bu» hareketler telif oluna-
maaR Bu itibarla^ askerî birliklerin kendi vamta-
lariyle kendi eşya ve malzemelerini taşlmajarı 
yerinde» ©âaeaktar. Bir de satmalma komisyon-
lantıdan v« orada yapılan suiistimallerden bu
rada birçok arkadaşlar acı acı bahsettiler. Ben 
dfe şoıra ifadıe v6'ilâve edeyim, bir zamanlar as-
k«nî Mr bkMğ© karşı bir ot mütaalıhitliği yap-
nw§tım. Orada mâruz kaldığım müşkülleri ve 
gördüğüm suiistimalleri bir Allah bir de ben bi
lirim, Bunun için artık suiistimale, yolsuzluğa 
ve hırsızlığa son verilmesi zamanı çoktan gel
miştir. Burada eski iktidarlar zamanında Millî 
Savunma Bütçesi müzakere edilirken sanki or
du bütün satvet ve kudretiyle bu çatı içinden 
geçer milletvekilleri de onu selâmlar ve alkış
lardı. Fakat artık bu körü körüne yapılan tas
dik ve merasimlerin bu millete ne kadar bahalı-
ya malolduğu anlaşılmıştır. Görülen, işitilen, her 
yolsuzluk bu kürsüden siTası gelince söylene
cektir. "v*e söylenmelidir. 

Askerî fabrikalarda da maliyet pek yüksek
tir. M&ruz kaldığım, müşahede ettiğim bir hâ
diseyi hikaye edersem bu mâruzatnhin doğrulu
ğa Meydana çıkar, fiatfa Askerî Fabrikalarda 
yapûah her türlü mâ&emehîn fahiş olduğu der
hal anîâşüır: BM^ traktörümün motoru kirîl-
mışti yeni bîr motor getirterek Askerî tayyare 
İ&'abrİkâsıH.dâ monte ettirmek istedim. Yaİmz 
bti basit inönte^ işi için 475 lira istediler. Halbuki 
be"n biî traktörü dışardâ (fö liraya monte et
tirdim. Bunun sebeplerini sörtfum, neden bu 
kfictar pahalı istiyorsunuz dedim. Arkadaşlar 
muhasebe personeli uzun hesap ettiler; hâttâ kâr 
âlritâdan dahi âiîeak bu işi 4?5 liraya yapabile-
cekferini, saat ücretlerine fabrika, masraflarının 
intikali heSâibiyle maKyetm btt derece yükseldiği
ni ifade ettiler. Bti itibarla Askerî Fabrikalar 
üMrinıîe de hassasiyetle dttrtümasini rica ediyo
rum. Sözlerim bu kadardır. 

BAŞKAN — A t e e t Ko^Abryıkögtuı! 
AMMM KOCA»İ¥IKOter (Bal&esir) — 

Bayın arkatllaşlaafim, bötlm mevzular buraca 
kcnraşnidıı. Ben d« ufak bir şeye temas etmek 
istiyorum. 

1A Mayısa kadar Devlet hmsa. ihtiyaçları 
plâöSız olarak ve en başta s&rayiardan başladı. 
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Elbette bugünkü zihniyet bunun aksi olaeaktir. 
Artık Devlet inşaatının umumi bir pıâna bağ
lanması zamanı gelmiştir. Dün Mehmetçiğin 
ya-taöağı ve yıkanacağı bir yer yokken kuman
dan paşaya saray yapılıyordu. Elbette kuman
da, heyetinin esbabı istirahatım bu millet dü-
şimmiyeaek değildir. Ama evvelâ en büyük Meh-
metçiğia ihtiyacı gelir. 30 senedir askerî garni
zon olarak seçilen Balıkesir'de erin yıkanacağı 
bir hamam, en kıymetli malzemenin meydanda 
dururkeıs oephâne parkları şehir içerisinde mu-
halaza ederken jm binlereeyi aşan büyük loj
mandım yapılda#mı âa* bugün görmekteyiz. 
Bea bu hüyük logmaüı merak ettim, sordum, 
bütçeden alınmış değil, orduevi kazaııcmdandır, 
dediler. Eğer ordu evleri kantinleri böyle yüz 
binlerce ura kazanç, bırakıyorsa bunların millî 
savunmanın en ileri ihtiyaçlarına sarfedilmesi 
lâzımgelmez mi? Şayet böyle değilse bu memba-
la'rın araştırılması bir zarurettir. 

Benim temennilerim bundan ibarettir. 
SALİHADDİN ÂDİL (Ankara) — Arkadaş

lar; ordu mesleğinden ayrılalı 25 sene, belki 
daha fazla olduğu için, ordunun bugünkü teş
kilâtına ve yeni asri birçok vesaite mâlik bu-
lnumasmdan dolayı bunların sureti istimalleri 
ne vâkıf olmamak itibariyle bu bapta söz söy
lemek içîh kendimde salâhiyet görmüyorum. 
Ancak ördünün kullandığı tabiye ve sevkül-
ceyşı hakkında .bazı esaslı noktalar vadir ki, 
onlar her bir devirde hemen aynen bakidir. 
Binaenaleyh, birçok har*bîer*e iştirak etmiş ol
maca ve a* çök tecrübe1 sahibi bulunmai& itiba-
rişfle belkâ g$öf arkadaşları- müstefit ederim 
kânâötiy^B yaln^f bu kis-imda söfc «öyliyeeeğim. 

Büfemiz iki Mğttndi*. BöftkSisi, 425 milyon 
kadâtv-ad^tâ pasü bîr hîzmet msıkabilîdir. Yal-
n*ẑ  maafât,üâşe ve sair Mrmal ordu masarif a-
tandTâat ibarettir, 'fabiî ötfd&nföi talim ve terbi
yesi için bu masrafı ihtiyara ihtiyaç vardır. 

Aikesîiktefi sööra İ& sene kadar reprezan-
1»fr sifMi^le erdtty^a kısmen esîiha ve mühim
matı &a*biyfc tedar^i vazilesiM de yaptığım 
içi» fc& ikimi no*Sa ü^erMe a*kaâa^arımın 
b&âz <Kkîe#t naza^larnır çekmeyi &ydaW bul-
dSMvRalf ha^ar teşkilâtla &er ne kadar tama
men vâkıf değilsem de bütçede gördSföm fabl
lar ve gezintilerim sırasında tesadüf ettiğim Wr~ 
çök tıösfea* ve teşkilâtımızda, lıa*b kuvvetimize 
Mşbi*' liretle WaM îrâa etmiye<>ek birçok fu*ölî 

"x 
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hievad vardır. Bu fakir milletin bütçesinde bun
lar yazılmış olmakla beraber, hiç olmazsa ten
kis edilmesini ve sarfedilecek paraların hakika
ten harb için lâzımolan kısımlara verilmesini 
Millî Savunma Bakanımızdan rica ederim. 

İkinci kısım, taahhüt meselelerinin silâh kuv
veti noktai nazarından, bazan fena bir istikamet 
aldığına şahit olmuşumdur. Birisi: Esliha mü-
bayaatından da âdeta, levazım mübayaatı yapar 
gibi, sebze satın alır gibi, hareket olunmasıdır. 
Top ve barut ve sair malzemei harbiye de pırasa 
mubayaa edilir gibi münakaşa ile satın alınır. 

BAŞKAN — Vaktiniz gelmiştir paşam. 
SALAHADDÎN ÂDÎL (Devamla) — Efen

dim en mühim kısmın başına geldim, müsaade 
buyurun da arzedeyim. 

BAŞKAN — Efendim; bendeniz Meclisi Âli
ce alınan kararı tatbika memurum. 

SALAHADDÎN ÂDÎL (Devamla) — Sayın 
Başkan, tekrar söz alabilir miyim? (Devam de
vam sesleri). 

BAŞKAN — Müttehaz kararı tatbik etmekle 
mükellefim, başka türlü muamele yapamam. 
(Kâfi, kâfi sesleri), (Devam, devam sesleri). 

Meclisi Âli aldığı karardan rücu ediyorsa... 
(Hayır, hayır sesleri). 
SALAHADDÎN ÂDÎL (Devamla) — Tek

rar söz alabilir miyim? Askerlikten aldığım tec
rübelerle belki müfid olabilirim diye arzetmek 
istediğim şeyler var. (Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Eifat Sivişoğlu: 
RÎFAT SÎVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlar, hangi arkadaşın ne konuştu
ğu belli olmadığı için sözlerin bâzısı tedahül 
ediyor. Ben buna riayet etmek isterim. 

1. Ayda yılda bir toplanan ve müspet işler 
gördüğüne asla inanılmıyan ve arkadaşım Bozte-
pe taraf nidan da temas edilen Askerî Şûra'nın 
ilgasına taraftarım. 

2. 5, 10, 15 senedir merkezde şube müdür
lüklerinde devamlı olarak bulunan subaylarımız 
var. Eğer bu mevkilerde bulunmak mucibi şeref 
işe münavebe ile bu şereften bütün subaylar is
tifade ettirilmeli ve eğer bir zahmet ve külfet 
ise bu zahmetli işi uzun yıllar bu şube müdür
lerinin omuzlarında bırakmamalı ve kurtarma
lıda. 

3. Bir yerden bir yere nakledilen subaylara 
ejyayı zâtiye ve beytiyeleri için nakil masrafı 
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karşılığı olarak tek kuruş dahi verilmemekte ol
ması doğru görülemez. 

4. Tabur imamlarına, alay imamlarına ehem
miyet verilmeli, süngüsü elinde Allah Allah di
yen askerlerimiz mânevi gıdalarla da doyurul-
malıdır. 

5. Şark hizmeti yapmadan binbaşılığa, yar
baylığa, albaylığa yükselmiş bulunanlar karşı
sında Şark'ta iki defa hizmet gören ve oralarda 
unutulmuş olanların mevcudiyeti hakkındaki 

söylentiler doğru ise bunlara son verilmelidir. 
Takdir buyurursunuz ki muhterem arkadaş

lar; bir vatandaş hizmeti askeriyesini ifa için 
davetedilmiştir, o da - tâbirim caiz görülsün -
atını veya itini, öküz veya ineğini satmış, harçlık 
olarak cebine koymuş, şubeye gelmiş 5 -15 gün 
beklemiş, ancak 15 gün bekledikten sonra sev-
kedilmiştir. 

Geçenlerde kabul ettiğimiz bir kanunla sevk 
tarihini askerliğe duhul tarihi olarak kabul et
miş bulunuyoruz. Maatteessüf o vakit söz aldım 
fakat kanun kabul edilmiş bulundu. 

Bu itibarla bu vatandaşın şube emrinde ge
çirdiği 15 günlük müddet heba ve heder edil
memelidir. öyle anlar oluyor ki 15 gün bekle
dikten sonra bu vatandaş mürettebat dolmuştur, 
diye köyüne iade ediliyor. Binaenaleyh bu gibi 
halde şube merkezinde geçen bu müddetin kar
şılığı olarak muhik bir tazminat vatandaşın 
hakkı olarak kabul edilmeli ve şevki halinde de 
şubeden sevk tarihi değil şubenin davetine ica
bet ve müracaat tarihi askerliğe duhul tarihi 
sayılmalıdır. Günlerce şubede şevke hazır bek
lediği halde geriye çevrilen vatandaşlara muay
yen miktarda tazminat verilmesi esası kabul 
olunmalıdır. 

Askerlik şubelerinin bâzılarında başkan bu
lunmaması yüzünden koskoca şubeler itimada 
lâyik olmıyan eşhas elindedir. Bunun üzerinde 
de durulmalı ve viraneye dönmüş olan şube bi
nalarına şöylece atfı nazar olunmalıdır. Mâru
zâtım budur. 

BAŞKAN — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, Yük

sek Heyetinize mâruzâtta bulunmadan evvel, 
burada söyliyen değerli arkadaşlarımızdan il
ham alarak, bir masalla yüksek heyetinize ma
ruzatta bulunacağım. Buraya gelen bütün ar
kadaşlar temennilerde bulundular. Millî Savun-
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ma Bakanlığı şunu yapsın, bunu yapsın dedi
ler. 

Bendeniz şunu arzediyorum: Millî Savunma 
Bütçesi azdır. Onlar aldıkları tahsisat nispetin
de hizmet yapsınlar. Bundan 60 sene evvel İs
tanbul'da bir mülkiye mektebi varmış. Onun 
Hasan Fehmi Paşa isminde bir profesör, Dev
letler Hukuku hocası, her gün «Kapitülasyon, 
Kapitülâsyon» der dururmuş. Birgün çocuklar 
«nedir bu Kapitülâsyon* demişler. O da «bir 
milyon süngü» demiş. 

Binaenaleyh ordu işlerinin tahakkuk edebil
mesi için'Millî Savunma Bütçesinin tevsii esas
tır. Verilen para bugünkü ihtiyaca kâfidir. 

Eğer bugün ordu teşkil keyfiyetinin para ile 
olduğu unutulmıyacak olursa, bir zırhlı tüme
nin de 200 milyon liradan aşağı bir para ile teş
kil edilemiyeceği anlaşılır. Buna Devletin bü
tün bütçesini tahsis etsek kâfi gelmez. Onun için 
arkadaşlar, işi kendi bünyemiz içinde mülâhaza 
etmek lâzımdır. Ne yapalım ki, tabiat bizi Mos
kof gibi bir milletle komşu yapmıştır. Biz hu
dutlarımızı korumak için millî savunmaya varı
mızı yoğumuzu vermek suretiyle yardım etmez
sek ne olacaktır? 

Bugün Kore'de savaşan ve dünya milletle
rine numune olan bizim çocukların iyi savaşma
larının en büyük âmili olanların teçhizatının iyi 
olması, iaşesinin muntazam olmasıdır. 

Huzurunuzda söz söyliyen arkadaşınız, iki 
savaş görmüş bir insandır. 

Biz Birinci Cihan Harbini görmüşüz. Kafkas
larda muharebe eden ve içinizde bulunan ar
kadaşlar bilirler ki, ozaman hayvan leşi yemek 
suretiyle muharebe yapmış arkadaşlarımız var
dır. İçinizde bunu işitmeyen ve duymıyanlar da 
vardır. Fahri Belen bilenlerdendir. 

Biz böyle iken Moskof gibi bir Devletle sene-
Irece muharebe ettik. Bu durumda onu yendik. 
Teşkilâtımız tamam olursa, kadromuz istediği
miz şekilde yapılırsa Moskofla bire üç muharebe 
etmek kudretindeyiz arkadşlar. Bu daima bu 
milletin aslında, ruhunda ve kanında mevcut 
olan bir haslettendir. Yoksa her milletin silâhı 
vardır. Çok milletler görüyoruz, o silâhı 
bırakıp kaçıyor. Eğer bugün Kore'deki 4500 ki
şilik tugayımızın yerinde 200 bin kişilik bir kol
ordumuz olsaydı Çin hududuna dayanır ve ora
yı temizlerdi. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Ordu hakkında söylenecek güzel sözlerin 
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haddi hududu yoktur. İçerisinde fenalar da bu
lunabilir. Bu fenalık ordunun heyeti umumiye-
sine şâmil değildir. Bu her mesleğin içinde var
dır. Bunu zamanla ordu, kendi içinden temizli-
yecek ve atacaktır. Ordumuz artık bugün eski 
zihniyetle yürüyen ordu değildir. 

Binaenaleyh benim Millî Savunma Bakanın
dan dileğim ve isteğim şudur: Talimü terbiyeye ve 
disipline fevkalâde ehemmiyet versinler, kadro
sunu tamamlasınlar. Para lâzım olursa ek öde
nek olarak huzurunuza gelirler. Biz burada po
litika yapacak değiliz arkadaşâlar, birbirimizi 
methedecek değiliz. Biz icabederse kellemizi vere
ceğiz arkadşlar. Bu memleket, bu toprak bizim
dir arkadaşlar. Hürriyetimiz için mücadele 
edeceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). Binaenaleyh 
arkadaşâlar, Kore'de savaşan insanların yarat
tıkları kahramanlıklar karşısında bütün dünya 
düşünmektedir. Bunlar kendi topraklarında ne 
hârikalar ne şehametler yaratmazlar? Bunu bü
tün dünyaya bir örnek olarak göstermiş bulunu
yoruz. 

Arkadaşlar, savunma bütçesi azdır. Bunu ek 
ödenek olarak behemehal getireceklerdir. Bu 
ödeneği elbette vereceğiz, çünkü savunmanın 
beslenmesi şarttır. Beslenmezse yalnız silâhını 
omuzuna verip git filân yerde muharebe edecek
sin demek kâfi değildir. Daima desteklemek lâ
zımdır. Vaktin geçmiş olmasından dolayı mâru
zâtım bu kadardır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, ben Millî Savunma Bakanından 
paralı bir şey istemiyeceğim. Dört nokta üze
rinde temennide bulunacağım. Ordumuz için 
ne versek azdır, ne isterlerse kıskanmadan ve-
relim.Takatimiz yettiği kadar verelim, fakat 
kendilerinden de bir şey istiyelim: 

Evlâtlarımızı vatan hizmeti için, vatan mü
dafaası için seve seve veriyoruz. Fakat evlerde 
hizmetçilik etmek için, çocuk bakmak için ver
miyoruz. Bağ ve bahçelerde, zeytinliklerde bek
çilik ve amelelik etmek için de vermiyoruz. 
Ordumuzu şerefiyle,mütenasip olmıyan bu gi
bi hallerden onları kurtaralım. 

2. Bir de orduda israf edilmekte olan oto
mobil adetlerini ve keyfî hususi yerlerde kulla
nılmamasını ve fuzuli yerlerde benzin sarfedil-
memesi cihetlerinin de teminini rica ediyorum. 
Bunları görünce hepimiz üzülüyoruz, yüzleri-
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miz kızarıyor. Türk Milletinin gözünden de 
kaçmıyor. 

3. Askere davet edilirken iğlerinde hasta 
olan vatandaşlarımız da bulamıyor. Mahallî şu
belerde sıhhi muayeneleri yapılmıyor, mensup 
oldukları ktalara ve mntakalara sevkediliyor. 
Muayenesi orada yaplaeaktır deniyor. Fakat 
günlerce yollarda, misafirhanelerde, gelişi güzel 
yerlerde sağuklardan ve rahatsızlıklar yüzün
den hastalıkları tezayüt etmektedir. Bu gibi 
hallerin önlenmesi. 

4. Bir de evvelee ordudan çürük askerleri 
ihraç ederlerdi. Şimdi ölünceye kadar müta-
addit tıbbi muayenelere ve komisyonlara tâbi 
tutuluyor, fakat yine ihraç edilmiyor, öldümü 
kurtuluyor. Böyle vakalara çok şahit olduğum 
için bu cihetlerin de nazarı dikkate alınmasını 
Sayın Bakandan rica ediyorum. 

SADETTÎN KAEACABÎIY (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar, Bir çok hizmetlerde mecbu
ri hizmet müddeti daha kısa olduğu halde su
baylarda mecburi hizmet müddeti 15 senedir. 
Bu müddet ya okudukları müddete göre ayar
lanmalı veya 10 sene gibi daha kısa bir müd
dete indirilmelidir. Bu husustaki kanun tek
lifinin Meclise getirilmesini sayın Bakandan 
rica ediyorum. 

Askerî seferberlik plânları hazırlanırken 
ziraat teşkilâtı plânlarının da hazırlanmasını 
bilhassa rica ediyorum. 

Birinci Cihan Harbinde, küçük de olsa bu 
teşkilâtın yapılmış olması dolayısiyle fazla 
sıkıntı çekilmemiştir. İkinci Cihan Harbinde 
ise, bu hususta hazırlık yapılmadığı için, bü
yük ordular beslendiği halde zirai teşkilâtın 
mefkudiyeti yüzünden memleketimiz beslene-
memiştir. 

Arkadaşlar, ordunun talim ve terbiyesi 
arasında bilhassa kayak sporu işine de yer ve
rilmesini şiddetle arzu ediyorum. Bugünkü 
harbler eskisi gibi yazın ve sonbaharda yapıl
mıyor. Kışın en şiddetli olduğu bir zamanda da 
harb yapılıyor. Onun için kış, harblerine iyi 
hazırlanmış olma lüzumunu bize Fin harbleri 
gösterdi. 

Arkadaşlarım, esefle söyliyebilirim ki, bâ
zı kıtaların, subayları küf üre alışmışlardır. As-, 
kere küfürJe mukabele ederler. Asker dayak
tan rencide olmaz, fakat küfür onu çok renci-
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de eder. Dört defa hizmeti askeriyemde bana 
şikâyet eden erler en çok bundan dert yandılar-
dı. 

Geçenlerde Bursa kongresinde de bu küfür 
meselesine temas edildi. Erler babalarına mek
tup yazıyorlar, diyorlar ki; bize subayları
mız küfrediyorlar. Bu kötü itiyadın ordudan 
silinmesini rica ediyorum. Ordu mensubundan 
beklenen hizmet rıfkile muamele sayesinde 
daha iyi temin edilebilir. O fert de millete 
o kadar çok hizmet yapabilir. (Doğru sesleri) 

Arkadaşlarım, bir de teçhizat meselesinin 
her zaman sıkı bir kontrolde bulundurulması
nı rica ediyorum. Bendeniz kıtada dört defa 
askerlik yapmış bir yedeksubay olarak çok sı
kıntı çektim. Bu itibarla bu mevzudaki teftiş 
işinin daha ehemmiyetle ele alınmasını bilhassa 
istirham edeceğim. (Soldan, alkışlar). 

SAÎM ÖNHON (Kocaeli) — Sayın arkadaşlar, 
benden evvel söz alan kıymetli arkadaşlar ordu 
mevzuu üzerinde pek çok şeylere temas ettikleri 
için belli başlı bir, iki ufak temenni izhar ede
ceğim. 

Askerlik müddeti mâlümuâliniz bundan ev
vel 3 sene idi. Demokrat Parti Hükümeti iktidara 
geldikten sonra bu müddet ?ndirik!"\ Askerlik 
müddeti üç sene olunca Ordudaki nispet şu idi : 
Birisi alınırken, birisi terhis edilirdi. Üçte bir 
acemi miktarı bulunuyordu. Son çıkan bir ka
nunla iki seneye inen askerlik karşısında Milli 
Savunmanın yeni aldığı acemi erleri ikiye ayır
ması suretiyle bu nispet dörtte bire indirilmiş-
tir ve 1/6, 1/8 diye yürütülmektedir. Adetle ifa
desi budur. Askerlik üç sene olduğu zamanlarda 
terhis zamanına yakın olarak mecburi mezuni
yet, o günkü tâbirlerle arzediyorum» terhis ma
hiyetinde mezuniyetler Verilirdi. Bunlar kuv
ve cetvellerinde gözükür fakat hakikâtte Mevcut 
değillerdi. Buna nazaran bugün terhis ettiğimize 
nazaran ordu mevcudu eskisine nazaran zayıf de
ğil, her bakımdan daha kuvvetlenmiş duruma 
girmiş demektir. (Soldan, bravo sesleri). 

Saym: arkadaşlarım^ ben bu girizgâh ile mev
zua girerek Millî Savunma Bakanlığından asil 
bir husus hakkında istirham ve temennide bu
lunmak istiyorum. Bu da şudur : Biz askere al
mayı son muayene dediğâmk ve hepdmizim ma
lûmu olan bir heyet huzurunda yapılan mua
yene neticesinde yaparız ve efrat, kabiliyeti bede
niye talimatnaamesi denilen bir talimatnamenin 
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mua^ye» elçöleîsiffî uyularak sınıflara taksim edi
lir. B» talimde en uzsun boylu ve gürbüz olan
lar gümri ve topçuya ayrılır, ondan sonra diğer 
srafHaar seçilir ye en sonunda da piyadeye ayrı
lır, B» gsueetle taksim keyfiyeti yalnız, bu arzet-
tiğira, tfüöut ölçüleriyle yapılır. Bu, eski süvari 
tegjslâtamız» göre hazırlanmış bir talimatname
dir. Çftokü o zaman ordu atları Macaristan'dan 
getirtilirdi ve onlar hakikaten cüsseli ve boylu 
atlar olduğu için o günün icapları olarak süvari
leri d© bur§eî#de seçilirdi. Fakat bugün süvarinin 
istihdam şekli değiştiği gjbd,memleket dâhilinden 
hg&mnmwı bmlup satmaldîğımız için, bu ölçüde 
ayıataftîS oJaıö gençler bu atlara fazla gelmekte, 
hattâ işi aksatmaktadır. Müsaade buyurursanız 
bunun Amerika'daki tatbik şeklini bir iki kelime 
ile arze^şyim : 

Orada muhtelif numaralı talimgahlar ihdas 
edilmiştir. Erler buraya gelir, bu kıtada hizmet 
edecek çalışma müddeti 9 haftadır. İki haftası şu 
işlerle geçer. Bu talimgahta her sınıfı alâkadar 
eden silâhlar vardır. İki hafta zarfında bütün 
bunlar üzerinde talim ve -terbiyeye başlanır. Eği
tim heyetince bu erin daha çok hangi silâh üze
rinde alâkadar olduğu tetkik ve tesbit edilir, not 
alınır. İki Jıafta sonra sınıf lan ayırma komisyonu 
denen üç küçük rütbeli subaydan mürekkep bir 
heyet huzurunda er oturtulur, aile durumundan, 
sanatından başlamak suretiyle birçok suallerle 
karşılaşır, bunlara verdiği cevaplarla kendisinin 
hangi smıfta hizmet etmesi lâzım geliyorsa, mu
vafık se bu, tesbit edilir. Ere hangi smıfta istih
dam edileceği sorulur. Eğer bu tetkik üe bu sı
nıf ta o erin faydalı olacağı kabul edilirse er o sı
nıfa verilir, değilse ere telkin yapılarak en fay
dalı şekilde hizmet edecek bir sınıfa tevcih edil
mek suretiyle er bu sınıfa ayrılır ve razı olduğu
na dair ve (Ben şu sınıf da çalışmak istiyorum) 
diye elinden imza alınır. Bu suretle orduya giren 
her er yalnız vücut bakımından değil; kabiliyet 
bakımından en büyük fayda sasıyacağı meslekte 
istihdam edilmek imkânı bulunur. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu paşam. 
ALİ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 

arkadaşlarım; dostun düşmanın hayranlığı önün
de ayakta dimdik bütün ihti§amiyle duran or
dumuzun sağlık durumu üzerinde duracağım. 
Mâruşatım; tek, kısa, fakat yakın ve kuvvetli 
alâkana^a mazhar olaeağma inandığım bir mev
zudur. 
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Muhterem arkadaşlarım; Ordumuzun en kıy

metli sağlık müessesesi olan Gülhane hastane
mizin bugünkü hazin varlığından bünyesinden 
bahsedeceğim. Bu müessese askerî tababetin bir 
akademisidir. Kuruluşundan beri memleket ça
pında çok kıymetli meslek ve ilim adamları he
diye eden bu müessese 1945 yılında maalesef ağır 
bir operasyon geçirmiştir. Milyonluk ordusunun 
sağlığını tanzimde büyük ve mühim rolü olan bu 
müessesemiz bugün yetim kalmış bulunmaktadır. 
Ve kendi bünyesi içinde ıstırapla kıvranmakta 
bulunuyor. 

1945 yılında şef sisteminin şahsi nüfuzu ile 
günün birinde süratle ve bir oldubitti şeklinde 
bir emirle Gülhane Hastanesi, Askerî Tıbbiye 
talebeliğinden itibaren profesörlüğüne kadar 
kendi bünyesindeki muvazzaf 18 profesörün tam 
13 ünü, yani mevcudunun % 72,2 sini bünyesin
den söküp atıyor. 

Bu 13 profesör, bir nevi nimete mazhar kılın
manın cazibesi altında uzun meslek yıllarının 
en kıymetli feyzini kendilerine bahşeden Gülha-
nenin ilim yuvasından silkinerek burada kuru
lan Ankara Tıp Fakültesine - mezun etihba kay-
diyle - ve üç sene müddetle aslî profesör olarak 
nakledilmişlerdir. Bu nakil işinin çok garip ve 
o kadar da hazin olan bir tarafı vardır. Fakül
tenin profesörlüğünü kabul eden bu 13 arkadaş 
bütün meslek ömürlerini içinde geçirdikleri as
kerî tababete ve bilhassa Gülhaneye karşı borçlu 
oldukları kadirşinaslık vazifesini yapmak şöyle 
dursun, hiçbir devlet müessesesinde eşine rast-
lanmıyan bir hodgâmlık cesareti içinde yine 
aynı Gülhane ilim müessesesinde ek görevli pro
fesör olarak kalmışlardır. 

Şimdi doğdukları Gülhanenin üvey evlâdı, 
fakültenin de ekspres aslî profesörleri aynı muh
terem zevat; Fakülte ve Gülhanenin tıp talebe 
ve asistanlarına Gülhanenin sakfı altında• «haf
tanın aynı gününün aynı saatinde ve aynı ders
hanede birden ders vermek gaywt ve cesaretin
den çekinmejneMedirler!. 

Bu büyük cüretin, bir nevi emek hırsıaltğı-
nın mantalitesini yüksek tekdirlerinim© bırakı
yorum. Millî Savunma Bakanlığının buna kasa 
zamanda radikal bir çare bulacağına en kuvvetli 
inancımı 'huzurunuzda ifade etmekle müteselli 
olacağım. 

BAŞKAN — Müddetiniz tamahadır efendim. 

• 
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ALÎ RIZA SAĞLAR (Devamla) — Bir da

kika daha lütfederseniz maksadımı izah edeyim. 
BAŞKAN — Çok rica ederim. Meclisi âlinin 

kararma ittiba edelim. 
BAŞKAN — Rifat Taşkın. 
RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar; asken kaza mevzuu üzerinde birçok 
kıymetli arkadaşlarımız tenkidlerde ve temen
nilerde, hattâ askerî mahkemeleri ilga etmek 
arzularında dahi bulundular. Bilhassa askerî 
kaza mevzuu, bugün cari olan Askerî Ceza Ka
nunu, Askerî Usulü Muhakemeler Kanunu üze
rinde duruldu. Vaktiyle bu kanunların tedvini 
sırasında bendeniz de bulunduğum için hak
kımda da birçok tenkidlerde bulunulmuştu. 

Askerî kaza mefhumu ele alınır alınmaz bir 
de tevhidi kaza müessesesi iddia edildi. Bende
niz tevhidi kaza mefhumundan ne mâna kastet
tiğini iyice anlıyamadım, anladığımı kısaca 
izah edeyim: 

Kaza kelimesi frenklerin jüridiksiyon, Al
manların gerichtsbarkeit dedikleri mefhumdur. 
Kazai mercilerin fonksiyonuna, faaliyetine kaza 
itlak edildiğini öğrendik. Binaenaleyh kaza 
mercileri bu kazai faaliyetlerinde elbetteki bir 
içtihat vahdeti halinde olmaları icabeder. Bu 
hususta hukuk ilminde büyük bir müessesei 
hukukiye mevcuttur. Ancak arkadaşların, ifa
delerden benim anladığım şudur ki, kazai faa
liyetlerde değil, kazide yani mahkemelerde, ka
za yerlerinde de vahdet olmasını istiyorlar. Bu 
suretle askerî kazayı da ilga ederek, umumi 
mahkemelere verilmesini istiyorlar. (Farkı ne
dir sesleri) 

Farkı çoktur. 
BAŞKAN — Müdahale buyurmayın, çok ri

ca ediyorum. 
RİFAT TAŞKIN (Devamla) — Şahsım da 

mevzuubahis olduğu için, müdafaam için de bi
raz ^aha müddet rica edeceğim, Reis Bey. 

BAŞKAN — Başka zaman söz alırsınız. 
RİFAT TAŞKIN (Devamla) — Kazide yani 

mahkemede vahdet yapmaya imkân yoktur. 
Efendim, Devletin hukuku hükümrahisini 

kullanarak yaptığı tasarruflara ait iddiaların, 
verilen kararların iptali için açılan dâvaları hu
susi hukukla meşgul olan umumi mahkemelere 
veremezsiniz. İdari dâva mercileri kalkamıya-
caktır. 

Aynı zamanda bugün çok mükemmel bir 
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Usul Kanunu olan Vergi Usul Kanununun vaz'-
ettiği Vergi Usul mahkemeleri ve maliye mah
kemeleri kalkamıyacaktır. Bugünkü telâkkilere, 
inkişaflara göre iş ve işçi (meseleleri için teşkil 
ettiğiniz iş mahkemelerini kaldıramıyacaksmız. 
Bu meyanda da askerî mahkemeler de kaldırıla
maz. Kaldırılması da asla arzu edilecek bir 
şey değildir. (Gürültüler) (Niçin kaldırılamaz 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, su
al sormayın rica ederim. Siz buyurun, devam 
«din bir dakikanız kaldı. 

Rifat Taşkın (Devamla) — Efendim, öyle 
bir mevzudur ki; bunu beş dakikada imkânı 
yok anlatamıyacağım. (Gürültüler, sonra ko
nuşursun sesleri) 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun, hatibin sö
zünü kesmeyin efendim. 

RİFAT TAŞKIN (Devamla) — Askerî mah
kemeleri biz, Alman Usulü kanunundan aldık. 
Yapılan şikâyetler o zamanın düşüncesine göre 
bililtizam çıkarılmış olan hükümlere taallûk 
etmektedir. Eğer bu hükümler üzerinde yeniden 
reform yapacak olursak endişelerin hiçbirisi 
kalmıyacaktır. Bunun için Millî Savunma Baka
nımız bu mevzu üzerinde çok geniş bir etüd 
yapmakta ve size gayet güzel bir kanun hazır
lamaktadır. (Gürültüler, kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
Efendim, şimdiye kadar 54 arkadaşımız söz 

almıştır. Bunlardan 40 arkadaş konuşmuştur. 
Konuşacak 14 arkadaş daha vardır. Bu sırada 
verilmiş bir de yeterlik önergesi vardır. 

Biliyorsunuz ki, geçen oturumlarda Tüzük 
hükümlerinde bir sarahat olmamasına rağmen 
kısmen âdete ittiba edilmişti. Bâzı defalar da 
eski âdete uyularak, yeterlik takririni reye 
koymamıştık. 

Bu durum karşısında Yüksek Heyetin kara
rını alacağız. Nasıl tensip buyurulursa ona göre 
hareket edilir. (Reye koyunuz sesleri) Şimdi 
yeterlik önergesini okutarak reyi âlinize arze-
deceğim. Kararınız ne şekilde tecelli ederse Ri
yaset onu hürmetle tatbik eder. 

Yüksek Başkanlığa 
1951 Bütçesini ayın 27 sinde Hükümete tev

di etmek ve Martın 1 inde de neşretmek mecbu
riyeti karşısında, kısa bir zaman zarfında he
nüz görüşülmemiş olan ve bütçenin merkezi 
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sıkletini teşkil eden diğer bütçelerin görüşü
lebilmesi içm; üzerinde lüzumunda» fazla konu
şulan MikK Savunma Bakanlğı Bütçesi üzerin
deki müzakerelere şan verilmesini ye bu kifayet 
takririnin oya arsamı rica ederim. 

Süj?d Milletvekili 
Daim Süalp 

BAŞKAN — Önergenia,Lehinde-v«ya aley
hinde söz isteyenler? 

Bir lehte, bir aleyhte konuşacak arkadaşlara 
söz veriyorum. 

Bahadır Dülger! 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka

daşlar, Bütçem Kanumı Devletin bir senelik fa
aliyetinin Meclis tarafından toptan murakabesi 
kanunudur. Böyle bir kanunca. Meclic muhtelif 
formalitelere ' taba olarak murakabe hakkını 
kendi kendine takyit edemez. Makamı Kiyasetin 
söylemiş olduğu gibi, bütçe müzakerelerinde 
kifayeti müzakere takriri verilmemesi, muraka
beyi esasından kabul etmijren tek partiden kal
mış bir âdettir. Murakabeyi bu kadar canla 
başla isterken tek partinia yapmadığı bu usu
lü* yapp&malıdır. (Alkışlar) Binaenaleyh kifa
yeti müzakere usuMîiün reddedilmesini rica 
ediyorum. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) —Efendim, 
bu müzakece ettiğimiz takrir, burada esaslı bir 
ihtiyacı ifade etmek için verilmiş bulunmakta
dır. Dikkat buyurursanız bu ihtiyaç, bugünkü 
müzakeremizin şeklinde kendisini tamamiyle 
göstermiştir. Arkadaşlar, bütçe meselesi haki
katen üzerinde durulacak bir me&eiedir, Millet 
namına murakabe vazifesini gören heyeti eelile-
nizin gösterdiği hassasiyet yerindedir. Yalnız 
bugâi»kü ve dünkü müzakerelerimizde kendisi
ni gösteren ihtiyaç bizim murakabeyi hakkiyle 
yapamadığımızı burada tebarüz ettirmiş bulu
nuyor. (Asla sesleri) Asla- değil,, doğru söylüyo
rum. Çünkü arkadaşlar beş dakika içinde bir 
meseleyi konuşmak, birçok maksatları ifade 
edememek için zaten kâfidir. Birçok arkadaşlar 
burada asıl temas edecekleri fikre ulaşmadan 
sözlerinin mukaddemesinde kürsüden inmişler
dir: Meselâ bir tek örnek vereyim, küçük bir 
misâl; bilhassa silâha tallûk eden maddelerin 
mubayaası hakkında fikirlerini açıklamaya im
kân bulamadan Salâhaddin Âdil Paşa kürsüden 
indi. Belki yüz milyonlarca liraya taallûk eden 

bir millet menfaati üzerinde, fikıini ifaık ede
medi,, sö̂ ; hakkını kullanamadı arkadaşlar. (GÜr 
rüMler) 

Arkadaşlar, 5 dakikada, söz sö^demek konuş
mak gibi bir mecburiyetle esasen burada, bir 
kışla disiplini kurulmuştur, bunu inkâr etme-r 
met lâzımdır. (Gürültüler) 

Arkadaşlar, beş; lö dakika içinde koıınşmak 
içuı aldı^rmız kaçar İçtüzükteki noksanlıktan 
ilerigeliyor; . . * 

Bütçe müzakereleri hakkındaki karanımız 
bundan, dolayıdır. Onun i^in kifayeti müzakere 
kararına dönmeli, arkadaşlara, uzun uzun ko
nuşmak fwsatı vermeliyiz. 

İçtüzükte kifayeti müzakere için bir hüküm. 
yoksa, tecrübelerden ve Meclis teamülünden 
istiane etmeliyiz. (Oürultüler) 

BAŞKAN— Müsade buyurun efendim, leh
te konuşmak istiyen varsa gelsin, "konuşsun. 

KENAN ÇI&MAN (Çankırı) — Usul hak
kında konuşacağını, 

$aym arkadaşlar, müzakerenin aldığı şekil 
gösteriyor ki, bu iş'uzun sürecektir. Biz konuş
malarımızı 5 dakika ile tahdit ettiğimizi halde 
önerge hakkmda. komışacak arkadaşlar belki 
yarım saat kormşacaklardır. Bu başlangıç da 
gösteriyor ki, iş gayet heyecanlı bir şekilde baş
lamıştır. Bunun için bu önerge üzerinde konuş
maktansa 5 dakikalık konuşmalara müsaade 
edilsin ve'bu işi bitirelim. (Reye, reye sesleri) 

REFET AKSOY (Ordu) — Müsaade buyu
run efendim. Bütçe müzakereleri hakikaten par
lâmentonun en mühim müzakeresidir. Bunun 
ehemmiyeti heyeti umumiyeden evvel komisyon
da başlamıştır. Birçok arkadaşlar komisyonda 
noktai nazarların? alâkalı bakanların karşısın
da izah etmişlerdir. Yalnız ben gerek komisyon
daki ve gerek buradaki görüşmelerde bir husus
tan şikâyet edeeegim. Zannederim birçok arka
daşlar da bu hususta bana iştirak edeceklerdir. 
O da, her hangi 1»r bakanlığa ait bir mevzuun 
mütaaddit arkadaş taarafıiüdani roükerrerem ba-
has konusu edilmesidir. Bundan da çok vakit 
kaybediliyor. Halbuki bfu kürsüde bir arkadaş 
bir noktaya temas ettikten sonra* bu mevzua 
bundan soıerar konuşacak arkadaşlar temas et
memelidir. BUj. parlamenter usulde riayet edil
mesi lâzımgelent esask bk noktadar. 

BAŞKAN --- Müsaade buyurun, eföadim, Ba
hadır Dülger arkadaşımız Makamı Riyasetten 
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bâzı şeyler sormuşlardır. Makamı Riyaset aynen 
içtüzüğü tatbika memurdur. Müsaade ederseniz 
okuyayım: (Bütçe görüşmelerinde yeterlik öner
gesi verilmemesi âdettir; son yıllarda buna ria
yet olunmadığı görülmüştür. Son yıllarda bütçe 
görüşşmesi,.,.) 

Binaenaleyh, biz de îçtüzük ve« Meclisin aldı
ğı mukarrerattan behsetmişizdir. 

Şimdi yeterlik önergesini reyinize arzediyo-
rum: Kabul edenleı lütfen ayağa kalksınlar... 
Kabul etmiyenler, yani müzakereye devam edil
mesini istiyenler ayağa kalksınlar... Kifayeti 
müzakere önergesi kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REPÎK ŞEV-
KET İNCE (Manisa) '•— Efendim, söz istiyorum. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, 
kifayeti müzakere kabul edilmiştir, konuşamazlar. 

BAŞKAN — Bölümlere geçildikten sonra söz 
alırsınız efendim. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B„ Lira 
101 Bakan ödeneği (Kara) 5 320 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul, edilmiştir. 

201 Aylıklar 142 494 764 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 8 875 672 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et- , 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 330 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 1 247 294 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve'4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 4 639 270 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D), ve 15 nci mad
desinin (E) fıkralariyle 34, 38 
ve 39 neu maddeleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

B. Lira 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 9 130 065 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 81 000 

BAŞKAN -*- Efendim 210 ncu bolüm için bir 
önerge var okutuyorum. 

Birleşim : 48 
T. B. M. M. Başkanlığına 

1951 bütçe tasarısının gider kısmında tasar
ruf temini için: 

1. Millî Savunma Bakanlığının bütçesinde 
(sayfa 124 - bölüm 403) de 80 000 liralık temsil 

: giderinin 60 000 liraya tenzilini teklif ederim; 
bu masraf lann evvelki senelerde de hep 80 000 
olmasına göre biz bu sene bundan tasarruf yap
malıyız. (Sayfa 119) daki 81 000 lira temsil öde
neği de çoktur; esasen bu temsil ödeneklerinin 
fiilen kumanda bulunanlara ve yüksek makam 
sahiplerine verilmesi kabul edilmiş ise, birer bi
rer yazılıp kontrol edilmesi bu 81 000 liradan 
hayli tasarruf yapılabilir * 

2. Keza (Sayfa 123) de yabancı memleket
ler yolluğu için gösterilen 767 278 lira çok faz
ladır; bu sene için 400 000 lira kâfidir; Halk 
Partisi içerisinde' aynı miktarda tahsis edilmiş 
olmasına göre, şimdi bu giderden tasarruf yap
mak lâzım ve mümkündür. Her sene yabancı 
memleketlere gönderilecek subayları ve saireyi 
iyi düşünüp dikkatli seçerek kendilerinden ile-

' ride hakkiyle istifade olunacakları, gidecekleri 
memleketin lisanını bilmeleri şartiyle, mahdut 
miktarda tesbit edip göndermek daha faydalıdır. 
Bu yolluklar, yabancı memleketlere gidenlerin 
gelirken otomobil, kürk v. s. getirmeleri için ve
rilmiyor. 

3. (Sayfa 127 - bölüm 453) de Uluslararası 
Kangre* ve Konferanslar için konan 11 818 lira 
gider de bu sene lüzumsuzdur. Bu da tayyedil-
melidh. 

4. (Sayfa 122 - bölüm 301 - madde 9, 10, 
11, ve 12) deki öteberi giderleri çoktur; 9 ncu 
madde de kara kuvvetleri için Hükümet eskisi 
gibi 498 500 lira istemiş iken komisyonun bu 
miktarı 200 000 lira artırması, bir sehiv değilse, 
lüzumsuzdur. Bu miktarın şöyle olmasını teklif 
ederim: 

9. Kara - 400 000 lira; 10, Hava - 30 000 
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lira; 11. Deniz -15 000 lira; 12. Hari ta-5 000 
lira; ceman 450 00Q lira yetişir. Bu suretle 
217 000 küsur lira tasarruf edilmiş olur; esasen 
bu giderler, semere veren faydalı masraflar de
ğildir. Tasarruf yılında olduğumuzu unutmama
lıyla. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Emekli General 
Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN — Efendim; bu önerge muhtelif 
bölümlere aittir. 

Oya arzedilmesi istenilen bölüm 2İ0 dur. 
Temsil ödeneği 80 bin likadır. Bu ödeneğin çok 
olduğunu söylüyor, tenzil edilmesini istiyorlar. 

önerge üzerinde söz istiyen var mı? (Sözcü 
konuşacak sesleri) Efendim başkaları varsa ev
velâ onları dinliydim... Yoktur. Buyurun Mu-
rad Ali Bey. 

SÖZCÜ MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — 
Muhterem arkadaşlar, Temsil ödeneğine temas 
edeceğim : 

5027 ve 5427 sayılı.kanunlarla Genelkurmay 
İkinci Başkanlığı, ordu müfettişlikleri, kara, ha
va, ve deniz komutanlıklarına ayda 250 şer lira, 
millî savunma müsteşarlığı, kor, donanma komu
tanlıklarına ayda 175 er lira, tüm, müstahkem 
mevki ve harb filosu komutanlıklarına 125 er lira 
üzerinden kanuni temsil ödeneği kabul edilmiş
tir. Bu itibarla; bu bölüme konulan ödenek bu 
makamların aded ve istihkak miktarlarına göre 
hesabedilerek konulmuş olduğundan indirilmesi
ne kanunen imkân yoktur. Esasen bütçedeki bö
lümden de bu anlaşılmaktadır. 

Bu para 5027 ve 5427 sayılı kanunlara göre 
kanunda gösterilen makam sahiplerine verilir. 

Temsil ödeneği alanların aylık miktarları : 
Lira 

250 Kara Kuvvetleri K. 
250 Hava Kuvvetleri K. 
250 Deniz Kuvvetleri K. 
250 Ordu müfettişleri 
175 Bakanlık müsteşarı 
175 Genel kurmay II. Başkanı 
175 Komutanlara, Donanma K. 
125 Tümen müstahkem mevkii K. Harb fi

losu K. 
Muhasebei Umumiye Kanunu da : (Kanunla 

emredilen hidemat karşılığının behemahal senesi 

L195İ 6 : 8 
bütçesine ithali lâzımdır) diyerek bir emri zaru
riyi ve hükmü sarihi muhtevi bulunmaktadır. 
Bu itibarla sayın arkadaşımızın teklifinin Mu
hasebei Umumiye ve 5437 sayılı Kanunun sara
hati karşısında reddedilmesini ve bütçeye konu
lan tahsisatın aynenkabulünü Bütçe Komisyonu 
adına arz ve teklif ederim. (Kâfi, kâfi sesleri). 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Yaşıyan bir kanun vardır, reye dahi koyamaz
sınız. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Kanun 
sarihtir. „ 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; kıymetli ordu mensuplarına ve bilhas
sa paşalara verilen temsil karşılığı, otomobil gibi 
ödenekler hiçbir zaman saltanat değildir. Bun
lar hem bir hakkın ve hem de bir zaruretin ifa* 
desidir. Demokrat Partinin Yüksek Meclisi ve 
onun hükümeti çok kısa bir zamanda ordu men
suplarını hiçbir devirde erişilmiyen refaha ulaş
tırmayı esas prensipleri içine almıştır. Bir gene
rale bir otomobili ve temsil ödeneğini çok gör* 
meyi asil ve kadirşinas milletimizin cömert ru
huna uygun görmüyorum. 

BAŞKAN — Ali İhsan Sâbis'in önergesinde 
bahsettiği bölümdeki indirmelerin yapılmasına 
imkân olmadığı, çünkü yaşıyan bir kanunla yer 
almış bir tahsisatın indirilmesi hem anayasa ve 
hem de İçtüzüğün madde ye hükümlerine aykı
rı olduğu aşikârdır. Bu bakımdan bu tahsisatı 
bütçeye koymak mecburiyetindeyiz. (Bir lira 
sesleri) Teklif indirmeye mütedairdir, indirme 
sebebi de gösterilmiyor. Binaenaleyh bu bakım
dan bu şekildeki önergeyi reye koymuyorum. 

210 ncu bölümü oyunuza arzediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
B. Lira 

211 657, 3485, 4334, 5626 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek zam
lar ve tazminler 2 675 356 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

215 4511 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ikramiye karşılığı 76 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

220 2852 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek yemek karşılığı (Deniz) 153 810 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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221 «335 ve 4688 «ayılı %wmıâar*ge-• , 
rçrğmtîe/rerilee^k «ziaaıiMc %§-
*ret *regütt^ikleri JM #58 
'BAŞKAN — Sabiti iMİetfler... »t-
miyeıiler... JKâ%üit «döföiştir. 

2ÇJ2 '3575 ısay#ı 'Katran ^geregisce -as-
k^îWferfkalar -Bme&Mve YâT-
«ınri!San®"ğı ^«senetî 524 235 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyieTiler... «Katarl neıÜfm4$fcH\ 

223 Tamirhaneler, uçak fabrikaları 
tşejî^retierî -&&6 168 

' : •HâfiC^Î'--'tKAlMi«deî4ter.„^t- . 
*flöyenler... ?Mb«ÛM^lıntşlir. 

2M W , 1 ^ 6 , 4 3 « ı«yıit feaMMÎl» 
•gCTepneıe €eWfeaftı T-e dalgıç 
beneği fDeıiiz) 88®;054 
BAŞKAN — Eabui "edealer... Et-
*ırayeı#eır... Kabul edHmİştir. 

2S5 4772 »ayili IÇarom g^regmee 
Aske^ Fabrikalar İşçi Sigortası 
Kuramuna ödenecek ^im* kar
şılığı m 130 
'BAŞKAN••— Kabul edenler... üt-
mİ5»enİeî'... "Safeöl «<^îH^I*ir. 

22$ !5©44 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek -fasrl» ders ücreti %a«şiîığı Î51 814 
BAŞSAN — K*M edenler... I t -
miy4âjîer.„ iKabul ^diîmigtfr. 

227 3634»sayılı Kaweraun 26 mm maâ-
desi gerefhiee serilecek öeret 
k a r ş ı l ı l a r a ) 1 W 
BAŞKAN—K«bale^ealer... m-
«İ3*e*tler... Kabul edöpraştir. 

301 gfiu^^îieî^eri 1 Wl® 150 
BAŞKAN — Bu bölüm üzerimde bir önerge 

vardır okuyoruz. 

Yüksek Bfflfoarahğa 
Sayla 122 IfoMim Mk jaaekieS, 10, 11 ve 12 

deki öteberi giderlsri tçsfefcar.; S jiaapu jnaddede 
kara kıı-v\wtl*ri içm Ilüküm^t .eskiBİ gibi 49S S0€ 
ün» istemiş ikeııifeoiBaa^aıran^ ÖOÇ) 
lira artaa«ıasıt fcirıseİKrr '3e#iİ€fij ipaumsuzduE. 
Bu miktarın $s$hes ötoıaBinı t e k ^ «derim:; 

Kara - 400 «8t İ m ; $0 - %a#a ^0 $00 Hf a;; 
11 -deniz ;1$ 0̂00 % » ; 12 - fcarîfea 5 000 liyaı; 
ceman ^ 8 -Ö©# lirayetişir. Bu ftenelfte 317 000 

jür lira ismarr&i «diimişK^ıar i^esasen bu gi-

.0661 Ö : â 
derler, S€m«re verioı faydalı masraflar değildir. 
Tassrruf yılında ol(te#uînu«u'Unutmamalıyız. 

Aiy@n KaraMsar Milletvekili 
EmeMi 43reırıeral 

Ali fhsan $|ıbis^ 

BAŞKAN — Efendim bir önerge daha var. 
Bu bölüme ait kısmını okutuyorum: 

Bu mhejûe «skli. listede yazılı Bakanlık ve 
Umum müdürlüklerin,301, £02, 303. maddelerin
de yazılı tahsisattan döşeme ve demirbaş için 
% &Q diğerleri için, % 20 indirme yapılmasını 
arz ve talep ediyoruz. 

..Zonguldak Milletvekili 
Suat Başol ve arkâdaşlan 

€1VBET BAYBÖ&A (Gtmüşane) — Arka
daşlar, ta ;börfeıi?ı dokuzuncu maddesinde Hü
kümetin teklifi 498 500 liradır. Beri etarafta en-
«üraenin kâbuî etmiş olduğu 098 500 liradır. 
Amda'2W bin lıraî*k bir ;fsrk vardır. Bunda 
yanlışlık var mi yok mu? Biz bunu: anlamak is
tiyorum. (Komisyon konuşsun sesleri) 

BÜTÇE KMÜÎSYONU ADINA MURAT ALI 
IOTJGFEN (Konya) — Sayın arkadaşlar, Meclisi 
Âlinizin Bütçe Komisyonunun bir üyesi olarak 
1951 yılı Millî Savunma Bütçesinin tetkikatma 
başladığım zaman, Millî Savunmanın bütün hiz
metlerini derinliğine, genişliğine inceledim. 
XBravo sesleri) , Gerçi Sayın Ali İhsan Sâbis 
benim bir asker olmadığımı ve tetkikatımm çok 
vâsi olamayacağını ifade buyurmuşlarsa da, ben 
18-46 yaşına kadar millî, ordunun muhtelif saf
larında vazife almış en ufak kademelerde bulun
mak suretiyle ordu işlerine nüfuz etmiş bir ar
kadaşınız sıf atiyle mîllî savunma hikmetleri üze
rinde yapöaış '©Muğttm' ̂ tetkiteat neticesinde büro 
giderlerinin ve öteberilerin, millî savunmanın 
hangi hizmetlerine ne şekilde sarf edildiğini, hat
tâ millî ordudaki hkntsibffirİKi ırıeyanında, bil
diğim için bu hususta gayet hassasiyet göster
miş bulunuyorum. 

Millî Savunmanın giderleri ve öteberileri, 
diğer Bakanlıkların fi%ı&eri 4ıimetleri mukabi
li değildir. Bu Mzmetlere^femumöi silâh al
tına aldığı ük eîradın. te^aMik hizmetleridir. 
Ays» •zamanca *&uBay&«ki talebelerin temizlik 
hizmetleri ile, askerlik şubelerinde çalışan a&-
İterlerimizin teıaizföit hizmetleri için, 249§ sayılı 
Afturoa, ISksütm-e T& :$hale "Kanunu nvacıbince 
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miHî savunma hizmetleri için münakaşaya çika-
nlarak.. (Alkışlar)., ilânlar karşılığı olan 350 
bin lira gibi büyük bir tahsisatın konulduğunu 
gördüm. 350 bin lira gibi bir tahsisat ordunun 
480 bin liralık tahsisatından----çıktığı takdirde 
ordunun bölüklerine, taburlarına, alaylarına, 
tugaylarına, hattâ Genelkurmayına bile bu pa- . 
ranın kâfi gelmiyeeeğini gördüm. Bütçe Komis
yonuna bir teklifte bulundum. 350 bin liralık 
tahsisatın' (R) cetvelinde tadilât- yapılmasını 
ileri sürdüm. Komisyon muvafık bulmadı. Yine 

.-benim teklifimle başka bir kalemde tasarruf 
edüen 200 bin liranın buraya verilmesi suretiy
le 698 bin küsur liraya çıkarılmasını kabul et
miştir. Sayın arkadaşımızın bildirdiği gibi ko
misyon burada bir zühul kabul etmemiştir... 
(Kâfi, kâfi sesleri) Vaktinizi israf etmemiş 
olursam bu patranın müfredatım da size veririm. 
Aynen kabulünü rica ediyorum. (Alkışlar) 
, SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

• arkadaşlar, Millî Savunma Bütçesinden, bilhas
sa bu fasıllardan, tenzilât yapmaya imkân yok
tur. Zaten geçen seneler Millî Savunma Bütçe
sinden lâzımgeldiği kadar tenzilât yapılmıştır. 
Millî Savunma Bakanlığındaki telefonların he
men üçte ikisi kaldırılmıştır. Diğer Bakanlık
lardan bu telefonlar kalkmış değildir. 

Sonra, Millî Savunma Bakanlığının Asker
lik şubelerinde, şurada burada oturacak sandal
yeleri olmadığını görüyorsunuz bu-tahsisatı in
dirdiğiniz takdirde bunlar hasır üstünde otur
mak mecburiyetinde kalırlar. Onun için rica 
ediyorum bu bölümü aynen.kabul ediniz. 

ALÎ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 
Efendim, .bu. teklifte bir tenzilât mevzuubahis-
tir. Esasen Hükümet müteferrika masrafını, 
Halk Partisi zamanında olduğu gibi, aynen 498 
bin lira olarak teklif etmiştir. Komisyon şöyle 
olmuş böyle olmuş, tetkik ettim, şöyle yaptım 
diyerek kendiliğinden 200 bin lira ilâve etmek
tedir. Ben Millî Müdafaaya bu parayı vermiye-
lim demiyorum. Verelim fakat nafi bir işe tah
sis edelim. Müteferrika nedir, hiç. Doğru değil
dir. Mesele burada.. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kâzım Arar!-. 
KAZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, bu nevi tahsisatlar bizim bildiğimize 
göre ait olduğu bakanlığın göstereceği lüzum 
ve ihtiyaca göre konulur. Millî Savunma Ba
kanlığı 1950 senesinde kabul edilen ve kif ayet-
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li olduğu anlaşılan 49*8 âOO lirayı -kâfi balmuş ve 
bütçeye koymuş. Aeaba bizim Bütçe Koaıiıgîdnu-
nun^üy elerine o muamelelin ®«âsn ibaret oldu
ğunu bilen ve kifayeti ile âdemikifayeti «Tasan
da bir fark ve temyiz sahibi olan komisyon söz
cüsü, Millî Savunmanın öteberi giderlerine %u 
200 bin lirayı ilâve ederken hemgi mttlilhazayı 
esas tutmuştur 

Bendeniz şu tasarruf devrinde, Haifcümetin 
birçok taahhüt altına girdiği ve hayati m a b e t 
teki işlere bile paranın yetmediği Tair zamanda, 
bol keseden, bakanlığın istememesine nağmen, 
200 bin lira gibi muazzam bir rakamın konul
masında isabet görmüyorum. Binaenaleyh tek
lifin kabulünü ve komjayojaun teklif -ettiği mdk-
tarm tenzilini teklif ediyorum. (Soldan alkış
lar) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu sözcüsü 
Emin Kalafat. 

BÜTÇE Kk>. SÖZCÜSÜ EMtN KALAFAT 
(Çanakkale) —Muhterem arkadaşlarım;. .Sayın 
General Ali ihsan Sâbis'i yanlışlığa sevkeden du
rum, aynı bölüm için 1950 senesinde bu bölüme 
yapılmış elan 225 bin liralık aktarmamn o ra
kamlar arasında görülmemesidir, istenmiş olan 
bu paranın 250 - 300 bin lirası ilân masraflarına 
gitmektedir. Bunun içinde erata verümesi lâ-
zım;gelen tıraş ve temizlik parası da vardır.. Hat
tâ geçen serte bu aktarmanın yapılabilmesi için 
geçen zaman zarfında erata'hu/para$an ^rile«ıe-
miştir. Bu itibarla geçen seneki duruma düşme
mek için hakiki ihtiyaç miktarı da geçen sene 
alınan aktarma ile tesbit edilmiş bulmn&ığuna 
göre, ikisinin yekûnundan daha az olan bir. mik
tarı 1951 Bütçesine koymuş bulunmaktayız. 940 
bin lira üzerine 225 bin lirayı da. ilâve ettiğimiz 
zaman geçen sene tahsisatı 733 bin liradır. Bu 
seneki miktar ise daha azdır. Bu itibarla aynen 
kabulünü rica ederiz. (Reye reye sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun.. Bahadır 
Dülger! 

BAHADIR DÜLGER föronna) — Sarfı
nazar ettim. 

BAŞKAN — Zııhuri Bansgnaaı! 
ZUHURİ DAMŞMAN ÇBM) — Muhterem 

arkadaşlarım; iki satırla maksaSdimı ifade edece
ğim. 

Kırtasiye, öteberi, döşeme w saireâen % 20 
tenzil edilmesi teklif edilmektedir; "Ben bu tenzi-

— 57i — 



fi : 49 23.2 
îin kırtasiyeden, döşeme ve demirbaştan tenzilini 
talep ediyorum, top ve tüfekten değil. Tensip 
ederseniz buradan tenzil edelim öbür tarafa ve
relim. (Hayır, hayır sesleri). 

Kırtasiye ve döşeme faslından yapılacak % 20 
tdnzilâft, alım esnasında, alım şekli esaslı tutulur-
9 | zaten temin edilebilir. (Ret, ret sesleri). 

BAJ$KAN — Müsaade buyurun, efendim. 
Efendim, bu hususta verilmiş iki önerge var

dır. Birisi Ali İhsan, Sâbis'indir, bunu oyunuza 
arzedeeeğim. ' 

301 nei bölümün 9, 10, 11 nci maddelerinden 
317 bin liranın indirilmesini tazammun ediyor. 

Evvelâ Ali ihsan Sâbis'in demin arzettiğim 
hususlara matuf önergesini oylarınıza arzediyo-
<rum. Kabuledenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
memiştir, efendim. 

Şimdi ikinci önergeyi oya arzediyorum, bu 
önerge % 20 ve % 30 indirmeyi tazammun edi
yor. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
memiştir. (Soldan, yanlış oldu sesleri), (Şid
detli gürültüler). 

Efenedinı, müsaade buyurun, yüzde 20 ve yüz
de sotuz tenzilâtın kabul edilmesine dair olan 
önergeyi kabul edenler .,. (Soldan, önerge okun
sun sesleri). 

önerge evvelâ okundu, reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Sayalım efendim. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmemiştir. (Alkışlar). 

(Bölüm 301 tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bölümü aynen kabul edenler... 
Etmiyenler../ Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
fe3 Basılı kâğıt ve defterler 415 700 

BAŞKAN — Aynı teklif bu fa
sıl içirirde mevcuttur; ;% 20 in
dirmeye mütedairdir. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Et
miyenler... % 20 tenzilât kabul 
edilmemiştir, 
303 ncü bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 1494 050 
BAŞKAÎf — Söz istiyen yoktur. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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B. lira 

305 Kira karşılığı 761 723 
BAŞKAN — Söz iatiyen yoktur. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 3 541 715 
BAŞKAN — Efendim, Ali İh
san Sâbis'in 307 nci bölüm« mü
tedair bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

2. Keza (Sahife 123) de yapancı memleket
ler yolluğu için gösterilen 767 278 lira çpk 
fazladır; bu sene için 400 000 lira kâfidir; 
Halk Partisi idaresinde aynı miktarda tahsis 
edilmiş olmasına göre, şimdi bu giderlerden 
tasarruf yapmak lâzım ve mümkündür. Her se
ne yabancı memleketlere gönderilecek subay
ları ve saireyi iyi düşünüp dikkatli seçerek ken
dilerinden ileride hakkiyle istifade olunacakları» 
gidecekleri memleketin lisanını bilmeleri şar-
tiyle, mahdut miktarda tesbit edip göndermek 
daha faydalıdır. Bu yolluklar, yabancı memle
ketlere gidenlerin gelirken otomobil, kürk ve 
saire getirmeleri için verilmiyor. 

Afyon Milletvekili 
Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN — İndirmeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Bölümf 
aynen kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi. 

B. Lira 
105 000 308 Tedavi giderleri 

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

309 Taşıt giderleri 4 000 
BAŞKAN ~~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Basımevi giderleri 13 000 
BAŞKAN — £abul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 80 000 

T. B. M. M. Başkanlığına 
1951 Bütçe tasarısının gider kısmında tasar

ruf temini için: 
1. Millî Savunma Bakanlığının bütçesinde 

(Sayfa 124 - Bölüm 403) de 80 000 liralık tem
sil giderinin 60 000 liraya tenzilini teklif ede
rim; bu masrafların evvelki senelerde de ben 
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80 000 lira olmasına göre biz bu sene bundan 
tasarruf yapmalıyız. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ali îhsan Sâbis 

BAŞKAN'— Söz istiyen yok. İndirmeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir, 

403 ncü bölümü kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
405 Hayvan satmalma ve tazmini 3 002 000 

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

409 Muayyenat 106 220 632 

BAŞKAN — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka

daşlar, bu 409 ve 410 ncu bölümler Millî Sa
vunma Bakanlığının 158 milyon liraya varmak
ta olan büyük bir tahsisatının ifadesidir. Ben, 
bir hususa nazarı dikkatinizi eelbetmek isti
yorum. Umumi müzakerelerde bu noktaya te
mas edecektim, fakat kifayeti müzakere takri
ri verildiği için imkân bulamadım, burada söz 
aldım, 

Konuşmalarım tahsisata mütaallik olan kı
sıra üzerine olmıyacaktır. Yalnız Millî Savun
ma Bakanlığının melbusat, mahrukat, erzak 
gibi sarfedilen maddelere taallûk eden bu kı
sımlarda tahsis edilen 158 milyon, Muhasebei 
Umumiye Kanununun »99 ncu maddesi gereğin
ce devletin umumi teftiş ve murakabesinden çı
karılmış olan bir husustur. 

Arkadaşlar, umumi müzakereler sırasında 
söz almış olan bir çok hatipler bilhassa bâzı 
ususüzlüklerin ve .yolsuzlukların da olmakta 
olduğu hususunu dikkatle ileriye sürdüler. Biz 
her çeşit devlet sarfiyatında murakabenin ve 
teftişin dikkatle yapılmasına taraftarız. Millî 
Müdafaa hizmetlerinde ve masraflarında da bu 
teftiş ve murakabenin yapılmasını şiddetle is
tiyoruz. Sarfettiğimitf paraların hangi şartlar 
içinde toplandığı da malûm iken ve en ağır 
masraflar Millî Savunma Bütçesine verilirken 
bu bütçeden yapılan sarfiyatın, Millî Savun
ma sırlarının ortaya çıkarılmasını da önliye-
rek devlet müfettişleri tarafından murakabe 
edilmesini istiyoruz. 

Devlet namına umumi murakabeyi yapmak

ta olan Maliye müfettişleri levazım ambarları
na girip teftiş edemiyorlar. Buna e&aslj bir 
surette mâni olan Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 99 ncu maddesidir. * Biz umumi teftiş ve 
murakabeyi son derece istediğimiz için bu ta-
yinat faslının bilhassa murakabe ve teftişi hu
susuna sayın Millî Savunma Bakanının. bu 
münasebetle not koymasını ve bize Muhasebei 
Umumiye Kânununun 99 ncu maddesinin değiş
tirilmesi yolunda bir teklif getirmesini te
menni ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaş

larım, burada bulunmuş arkadaşlar hatırlar ki; 
Kore'den gelecek hasta, yaralılardan tebdfthavaya 
gidecekler için, ayniyatları, yollukları maaşaiı 
şu şekilde olacaktır, diye bir kanun çıkarmıştık. 
O kanunun müzakeresi sırasında Yüksek Meclis 
maddelere bir fıkra ilâve ederek, buradan yaralı 
ve hastalarımızın köylerine tebdilhavaya/gittik
leri zamanda iâyinat tutarlarının da bedel olarak 
verilmesini kabul buyurmuştu. O vakit temenni 
etmiştim, şimdi sırası geldiği için tekrar arzeçii-
yorum. Yüksek Meclis Türk Milleti namına njşil-
11 savunma masraflarını kabul ederken bilkuvve 
ve kadrolar üzerinde o erlerin tâyinatını da bir
likte kabul etmiş oluyor. Erlerimize karşı bugün 
pederane şefkat beslediğini gördüğümüz Sayın 
Millî Savunma Bakanından huzurunuzda bir te
mennide bulunmak istiyorum. Benim mevcut 
malûmatıma nazaran kendileri bir talimatname 
yaparak bundan sonra hasta, yaralı ve sakat ola
rak evlerine gönderilecek hava değişimli erlerin 
tayinat mukabili olan aylık bedellerini her ay köy
lerine göndermeyi temin edebilirler. Bu hususta 
fazla izahat verebilirler. Genç yaşta; en iyi bes
lenme çağında olan bu erlerimiz, bilhassa ordu 
motörleştiğinden sakatları artacak, aylarca alçı
da yatacaklar, ayrıca zafiyet, kansızlık, tüberkü
loz da çoğalacaktır. Memleketlerine tebdilhavayâ 
gönderilecek Mehmet'lere bu yardımın yapılma
sı, diğer orduların çoğunda da kabul edilmiştir. 
Esasen Bütçe Kanununu kabul etmekle' Siz de 
bunu kabul ediyorsunuz demektir. Bunun kanuni 
bir manii olmadığı kanaatindeyim. Sayın Bakan 
huzurunuzda bunu nazarı dikkate aldığını ifade 
eder ve siz de tasvip buyurursanız, tatbik eder* 
ler ve bu dâva esasından halledilmiş olur. 

Büha ilâve olarak ikinci bir temennide daha 
bulunacağım; eğer Sayın Bakan bu uzmanları bu-
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nu' müji&Mı* görmüyorlarsa bunu burada saraha
ten söylesinler, o zaman yüksek tasvip ve müza
heretinize güvenerek bunu bir kanun mevzuu ya
pıp- buraya getirmeye çalışacağım arkadaşlar. 

MİIİLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Cezmi Türk arkadaşı-
mizın ifade ettiği15 keyfiyeti nazarı dikkate al
dık. Kore'den yaralı olarak gelenlere hem har
cırah veriyoruz- hem de kendilerini aile ocağı
na kadar götürmek üzere gelen ailelerine har
cırahlarını ödüyoruz"rYani İstanbul 'a gelen bir 
yaralının ailesi oturmakta bulunduğu Erzin
can'dan İstanbul'a gelmiş ise ona da harcırah 
veriyoruz. (Bravo seslen alkışlar) Bütçe Komis
yonunda bu mesele mevzuubahis edildi. Tebdilha-
vaya gönderilen ve esasen fakir olan erimizin 
bir de tayını kesilecek olursa kendisinden bek
lediğimiz tekrar kuvvetlenme keyfiyeti kaybo
lacaktır. Binaenaleyh kuvvede göstererek teb-
dilhavada bulunanlara tayın verilmekte ve bu 
şekilde devam edilmektedir. Binaenaleyh müs
terih olmalarını rica ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
409.ncu bölümü kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 

B. 
410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

Lira 
Askerî gereçler 51 825 885 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Harb gereçleri, teçhizat, tahki
mat karşılık ve giderleriyle çe
şitli gereçler ve, devriçark 53 913 039 
BAŞKAN ^ - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eeza ve sıhhi gereçler giderleri 1 344 400 
BAŞKAN ,— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner, ecza ve gereçleri gi
derleri 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 14 080 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerlik müzeleri giderleri 67 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar giderleri 333 020 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

B. 

419 

Lira 

420 

421 

422 

451 

452 

453 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanık olarak askerî mahkeme
lere gönderileceklerle, şahit, ve 
ehli vukuf olarak gönderilecek
lerin giderleri ve adlî müzahe
ret giderleri 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Endüstri dairesi deneme ve mu
ayene giderleri (Kara) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerî tamirhaneler ilk madde 
ve müstehlek gereçleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tersaneler giderleri (Deniz) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj ve tahsil giderleri 
BAŞKAN .— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Uluslararası kurum ve dernek
ler giderleri 

27 001 

100 000 

822 564 

220 000 

212 002 

601 200 

23 692 
BAŞKAN .— Demin okuduğumuz önergenin 

bir maddesi de bu 453 ncü bölüme aittir. O kısmı 
tekrar okutacağım. 

3. (Sayfa 127 - Bölüm 453) de Uluslararası 
kongre ve konferanslar için konan 11 818 lira 
gider de bu, sene lüzumsuzdur. Bu da tayyedil-
melidir. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

453 ncü Bölümü aynen kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B 
454 

Lira 
müsabakaları 

Et, 

Beden eğitim ve 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenleı 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri giderleri 

SALÂHADDÎN ÂDİL (Ankara) 
sene 2 manevrada bulundum. Biri Ayaş'ta diğe 
ri de İzmit'te. 

460 

40 000 

500 000 
- Gecen 
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Arkadaşlar, manevralar, muhtelif sınıflar 

ayrı ayrı terbiye edildikten sonra müşterek me
sainin tanzimi için tatbik olunur, az çok harbe 
yaklaşır ve harb taklididir. Bu suretle müşterek 
sınıflar birbirleriyle teşriki mesai ederler. Fakat 
bir harb vukuunda bu, maksadı temin etmez. 

Netekim Balkan harbinden evvel böyle bir 
iki fırkalık değil 10 - 12 fırkanın iştirakiyle bü
yük bir manevra yaptık. Bu tatbikat neticesin
de herkes memnun olarak ayrılmıştı. Fakat Bal
kan harbinde 12 Bulgar fırkasına mukabil 34 
Türk fırkası olduğu halde bu cephede mağlup 
olduk. Sebebi şu: Yapılan manevralarda yalnız 
silâh altında bulunanlar oraya toplanmaktadır 
ve bundan bir gaye temin edilemez. Ancak işbir
liği bakımından faydası muhakkaktır. Fakat 
asıl yapılacak seferberlikle beraber manevrayı 
tevhit etmektir. Balkan harbindeki mağlûbiye
timize sebep seferberlik ve tahşidatm geç kal
masıdır. Bu sefer gördüğüm iki manevrada da 
maalesef seferberlikle alâkadar olunmamıştır. 

SALÂHATTİN BAŞKAN (Balıkesir) — 
Siyasetin buraya karıştırılmaması uygun olur. 

SALÂHADDÎN ÂDÎL (Devamla) — Siya
set yok. 

Binaenaleyh Millî Savunma Bakanlığından 
çok rica ve istirham ederim; manevralar zama
nında hiç olmazsa mmtakavi seferberlik yapıl
mak suretiyle hem ahzi asker şubelerinin faa
liyeti, hem de seferberlik vaziyetinin ne ola
cağı üzerinde fikirler edinilmiş olur, hem de 
harb kaabiliyeti ve ihtiyaçlar meydana çıkar. 
Eğer bu 400 000 lira kâfi gelmezse ayrıca bir 
25 milyon liralık tahsisat vardır, oradan da 
istifade edilmelidir. Eskiden bu işler için âdi 
ve fevkalâde bütçeler yapılırdı. Mademki 
fevkalâde bütçemiz yoktur, kâfi gelmiyen kıs
mın, arzettiğim gibi, 25 milyon liradan temini 
lâzımgelir. 

Bu arada evvelce noksan kalan sözlerimi ik
mal için söylüyorum: 

Teçhizat ve esliha alım ve satım işleri mev
cut kanuna tâbi oldukça vaziyet istenilmiyen 
şekil arzediyor. Bu yüzdendir ki beş türlü ce
bel topumuz, 10 türlü tayyare topumuz var
dır. Millî Savunma Bakanı bu kanunu kaldır
malıdır. 

BAŞKAN — 460 ncı bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1951 
B. 
461 
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Pasif korunma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

462 Gaz ve gazdan korunma gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

503 Toprak Mahsulleri Ofisine 1948 
ve daha önceki yıllardan kalan 
borçlar karşılğı 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli savunma hizmetleri 24 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

901 Deniz telsiz, elektrik 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

902 Deniz tersaneler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

903 Onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

904 Gemi onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

905 Kamulaştırma işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

906 Tamirhaneîer demirbaş gider 
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

907 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

908 Hava meydanları ile yollan ve 
depoları yapımı 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Lira 
15 002 

34 450 

800 685 

70 500 

80 300 

000 000 

166 030 

40 000 

2 895 000 

1 822 828 

5 909 000 

200 000 

15 000 

8 396 322 

000 000 
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B. Liça 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
909 Gemi yapma giderleri 391 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığının 
Bütçesi bu suretle bitmiştir. (Takrir var sesle
ri) Millî Savunma Bakanı söz aldı. Dört tane--
de önerge var. önce Bakana söz veriyorum. 

Buyurun Refik Bey. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV

KET İNCE (Manisa) — Aziz arkadaşlar; büt
çenin ehemmiyetli bir kısmını orduya lütfetti
ğinizden dolayı içten gelen samimî duygularla 
ordumuz namına muhterem heyete teşekkürü 
vazifemizin mukaddes kısmından telâkki ederim. 

Söz olarak değil, fiil olarak size teminat ha
linde ifade edebilirim ki bu milletin alın teri 
ile kazanılıp evlâtlarına verilen paraların sar
fında, büyük mânevi mesuliyetler ve maddi ağır
lıklar hissederek âzami hassasiyet ve tasarruf 
göstereceğimize ve bu paraların fakir milletin 
dişinden tırnağjndan kesmek mukabilinde bize 
verilmiş olduğunu unutmıyacağımıza da hepini
zin emin olmanızı bilhassa rica ederiz. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Şahsi kanaatim ve umumi ka
naat o merkezdedir ki milletin malını hiç olmaz
sa k/endi malımız kadar kıymetli tanıdığımız za
man ancak ahlâki vazifemizi yapmış oluruz. 
(Bravo sesleri) Keza kendimize bir mal alırken 
gösterdiğimiz hassasiyeti millet malı hususunda 
da gösterdiğimiz nispette vatani vazifemizi yap
mış olabildiğimizi hatırdan çıkartmıyacağız ar
kadaşla*.. (Bravo sesleri) 

Parlömanter hayatın en güzellerinden bir 
tanesi daha olarak her zaman hatırlamak lâzım
dır ki, ordu ve millî savunmamız hakkında açık 
açığa mütalâasını söyliyen arkadaşlarımıza ve 
uzun müddet orduda vazife görerek tecrübele
rinden bizlere ders veren kumandan ve asker 
arkadaşlarımızın çok güzel konuşmalarına şa
hit olduk. Onlar emin olsunlar ki, sözleri üze
rinde duracağız ve kendilerinin irşatlarından 
istifade edeceğiz. Bu fırsattan bilistifade bâzı 
arkadaşların müşterek halde ifade ettikleri hu
susları da ufacık cevaplandırırsam Millî Savun
ma Bakanlığının yapmakta olduğu ve yapmayı 
tasavvur ettiği işler hakkında zannederim ki 
sizleri tenvir etmek suretiyle faydalı: olurum. 
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Arkadaşla», her hangi bir müessesede nizam 

denilen v.e muhtelif namlar takman hukuk ka
ideleri müsavat dairesinde tatbik olunduğu gün 
orada, hayat verdir, ümit vardır, neşe vardır. 
Onun içindir ki Millî Savunma Bakanlığı bütün 
kanunların seyyanen tatbiki hususunda âzami 
taasup ve bir Mehmetçiğin, bir erin hukukun
dan bilitibar bir orgeneralin hukukuna taallûk 
eden meseleye varıncaya kadar aynı hassasiye
ti göstermeyi kendisine baş vazife bilmiştir. 
Bütün endişelerimiz mevcut kanunlardaki 
noksanlıkları telâfi etmek suretiyle bu adalet ve 
müsavatı temine doğru çalışmaktır. Elimizde 
birçok kanunlar vardır. Ben şahsan bu parlâ
mentoda uzunca seneler bulunmaktan mütevel
lit bir kanaatle ve kanun üzerinde meşgul olmuş 
bir arkadaşınız olarak bu yaştan sonra öğre
niyorum ki, kanun yapmak kadar güç bir şey 
yoktur. Bütün mütehassıs arkadaşlarımla bir
leşerek üzerinde müttefik kaldığımız ve hazır
ladığımız bir şeyi, Hükümete sevkerek yeni bir 
hayat tecrübesinin ikazı ile yaptığımız kanu
nun eksik olduğunu görüyoruz. Onun içindir ki, 
huzurunuzda defatla getirileceğini vadettiğim 
halde getirilmemiş olan kanunların gelmemesi
nin sebebi, size takdim ederken daha iyi bir 

' eser takdim etmek arzusunda ve vecibesinden 
doğmaktadır. Yakında askerliğe taallûk eden 
kanunları sıra ile huzurunuza getireceğiz. 

Ben askerlerin terfilerine taallûk eden kı
sımları yani kıdeme istinadederek değil, kıde
me takaddüm eden terfi esasları üzerinde mü
esses Terfi Kanunu, Emirberler Kanunu, bir ar-
arkadaşımızm mevzuubahis ettiği gibi Yasak 
Bölgeler Kanunu, Yedek Subay Kanunu ve da
ha buna mümasil kanunlar huzurunuza gelmiş 
olacaktır. Gröreceksiniz ki, mesaimiz himmeti
nizle bu memlekete menfaatler bahşedecektir. 

CELÂL YARDIMCI ((Ağrı) — Sayın Ba
kanım, Askerî Kaza Kanunu da geliyor mu? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REPÎK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — Efendim, bu askerî ka
za üzerinde muhtelif zamanlarda beyanat ver
mek mecburiyetinde bulundum. Bir defa şura
sını katiyetle söyliyeyim ki; askerî şûranın an
cak mütalâa dermeyan etmesi ve müdavelei ef
kâr salâhiyeti olduğunu hatırdan çıkarmamak 
lâzımdır. Şûra, dendiğine göre istişarî bir mahi
yeti vardır. Kendileriyle uzunca bir zaman uğ
raşmak suretiyle hazırladık. 50 - 60 maddesini 
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kentler iyle beraber görüştük. Son maddelerde 
takıldık. Tabiî maksadımız iyi bir kanun yap
maktır! Bunu söylerken herkes mütalâasını bil
dirsin dedik. Ve sonunda baktık ki, bu işi biraz 
daha etüd etmek ieabediyor. Çünkü biz, kendi 
hesabımıza âdeta bir icat şeklinde bulunduğu
muz formülün tamamen muvafık bir hal şekli 
olmadığına kanaat getirdik. 

Bu'tasarının da pek yakın bir zamanda hey
eti mûn'teremenize sevkedümesi ihtimali çoktur. 
Yalmz MMiye Vekâleti bizim bu teklifimizin 
istilzam ettöği malî porteyi, malî miktarı malî 
külfeti faizden istemiş olduğundan biraz gecikme 
mevzuu olacaktır. Ama yakın bir zamanda bunu 
huzurunuza sunmuş olacağız. Bu suretle asker 
kaza işi bizce mahlûldur. Ancak bir formalite me
selesidir, oda ikmal edilecektir. Bu gibi mesele
lerde fazla tetkikatla faydalı neticeler alacağı
mızı söyliyebiliriz. 

Bâzı arkadaşlar mevcut kanunların aleyhinde 
bulunuyorlar ve şöyle bir zihniyete saplanıyorlar: 
Güya her.âmiri adlî maznunları himaye ediyor
muş,gibi telâkki ediliyor. Şu veya bu sebeple hi
maye eden insanlar belki bulunabilir. Ama her 
âmiri adM sıfatını taşıyan insanları, maznunları 
himaye etmek şaibesi altında görmek ne kadar 
hatalı ise bu maznunları himaye vesilesiyle hâ
kim sıfatını haiz askerî erkân üzerinde tazyik 
ve bu tazyika boyun eğecek sefil ruh sahibi in
sanlar bulunduğunu da farzetmek o kadar hak
sizliktir. (Sefil değil sesleri) Binaenaleyh dâva; 
âlhlri adlîlerin, hâkimlerin tesiri altında kaldığı 
dâvası değildir; belki mevcut kanunların buna 
Çiğir açması yolundaki noksanlıkların telâfisi 
meselesidir. O yolda gideceğiz. Sonra bir yerdeki 
hâkimin »her hangi bir suretle vicdanına tesir 
mfilhtHîdttr, o adama Mkim denmez, o hâkimin 
Çakıştığı yere -de mahkeme denmez. Mahkeme ve 
hSbim tesiratı hâriciyeden masun, ancak Allah'ı 
ve^âedHnı i le »karşı karşıya kalan müstakil un-
staflafiiır. Biz kanunu, hâkimin noksan gördü
ğümüz bu salâhiyetini îtâym etmek için getirece
ğiz. (Kâfi* kâfi sesleri) Efendim, eğer arkadaş
l a r fsöytedikleri suallere.. (Gürültüler) Yani 
bendeniziki camiarasındakaldım. (Devam ediniz 
sesleri). 

Arlettöfcp&r, bir def a askerlik şubeleri üzerin
de mütalfea1 tlereyan eden arkadaşlarımız var. 
Yeni*8a®B»ı hazır. K ^ » n mucibince askerlik şu-

.im « : â 
beleri meselesini hususi bir müessese haline ko
yacağız ve ona ait olmak üzere yeni bir kanun 
getireceğiz. Askerlik şubesinden alıp kıtaya, kıta
dan alıp askerlik şubesine vermekten mütevellit 
teşevvüşata nihayet vereceğiz. 

Emirerleri hakkındaki kanun hazırdır. 
Vesaiti nakliye suiistimalleri hakkındaki bü

tün nefret ve şikâyetlere tamamiyle iştirak ede
riz. (Alkışlar) Maalesef elde kanun olduğu hal
de tatbik edilmemeye mahkûmmuş gibi çıktığı 
günden beri hakikaten hepimizin nazarı dikkatini 
celbeden bu kanunun inşallah en iysini siz ya
parsınız da bir meselei içtimaiye halinde müte
madiyen her vatandaşı, her mebusu işgal eden bu 
derdin önüne geçersiniz. 

Ben bunun sebebini şöyle buldum : Murakabe 
ile mükellef olan âmirler, memurlar bizzat mü
racaat edecekleri işin suç sahipleri oldukları için 
(Alkışlar) bu takibattan sarfı nazar ediyorlar. 
Yani Adalet Bakanlığı dosyalarında, zannetmem 
ki, Devlet otomobiliyle eşya veya ailesini naklet
ti diye bir tek dâva bulunsun. Çünkü bizzat 
takip ile mükellef olanlar bu suçu işlemektedir
ler. îhşaaHaiı bir yeni formül bulursunuz da bizi 
muazzep eden bu dertten kurtuluruz. Devlet va-
sıtalarmın ancak Devlet hizmetlerinde kullanıl
ması biaim şiarımız ve şuurumuz olması ieabe-
<der. (Alkışlar). 

Suiistimallerle mücadele babında ben de ar
kadaşlarımla beraberim. Bütün temiz duygula
rına iştirak ederim. İstanbul'daki Deniz Komu-
tanhğındâki suiistimal karşısında, cidden söylü
yorum, bütün MÎRÎ Savunma Bakanlığı ağlamak
tadır. Bu suiistimalin meydana çıkmış 19 maz
nunu vardır. Hepsi mevkuftur, kararnamesi ha
zırlanmaktadır, belki bir hafta zarbında mahke
meye tevdi edeeeğiz. 

Arkadaşlar, size malûmat vermek mecburiye
tinde olduğum bir keyfiyet var, o da harb tarihi 
meselesidir. Esefle söylemek lâzımgelir ki, bu 
mesele üzerinde sureti mahsusada iştigal edilme
miş, iştigale de imkân yoktur. Çünkü harb tari
hinde çalışacak her hangi subayın muayyen müd
deti geldiği zaman kıtaya ayrılması lâzımdır. Ar
şivlerin içerisine kitap kurdu şeklinde dalarak ça
lışmak iktiza eden bir müessesedir. Meselâ iki 
sene çalışıp Yunan tarihini kısmen yazan bir su
bay msevent taamın mucibince kıtaya gidiyor, bu
n u n yerine bir başkası ^geliyor. Binaenaleyh, bu 

—- srr — 
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şekilde toplanan evrakın yekûnu Kırım Muhare
besinden beri Harb Tarihi Bürosunda, sandıklar 
içinde ve tasnif edilmemiş bir halde yığılmış kal
mıştır. Ne yapalım diye arkakdaşlarla müzakere 
ettik, ataşemiliterlerimize yazdık, bulundukları 
memleketlere ait usulleri, nizamları tercüme et
tik. Yakın zamanda tasarıyı hazırlayıp huzuru
nuza geleceğiz. Tıpkı Harita Umum Müdürlüğü 
gibi müstakil ve nev'i şahsına münhasır olmak 
üzere bir .müessese haline koyacağız. Oraya yaş
la mukayyet olmaksızın, içerisine girip ancak 
oradan ölüsü çıkmak suretiyle . . ( « Kimse gir
mez » sesleri). Tabiî her türlü terfih imkânları 
temin edilmiş olan en kıymetli sivil ve asker mü
tehassıslardan istifade edilerek esaslı bir müesse-
sei tarihiye halinde yaşatacağız. 

Bir arkadaşımız, Mehmetçik âbidesinden bah
settiler. Çok yerinde bir temennidir. Âlim bir 
askerimizin bir ifadesi vardır. Her zaman aklı
ma geldikçe tekrar ederim. İngilizler, Fransızlar 
kendi mezarların], ziyaret için Çanakkale'ye gel
dikleri bir zamanda idi. Dedi ki, (Mağlûbiyeti 
mensup olduğu millete bu kadar iftihar veren bir 
harbin galiplere isabet etmesi lâzımgelen şerefini 
takdir ediniz). Bir saha ki mağlûbiyet sahası ol
duğu halde mağlûplara şeref veriyor, biz galiple
re ne şeref vermesi lâzımgelir! Bunun âbidesinin 
ne kadar basit ve sade olduğunu yürekten duymı-
yan, bir Türk yoktur. Bunun için epeyce düşün
dük. Bu sene için sizden bir şey de isteyemedik. 
Bununla beraber bunlarla da iktifa etmedik. Yal
nız Çanakkale'de değil, Karpatlarda, İrak'
ta, Suriye'de Japonya'da, Yemen'de ve en 
son Kore'de nerede şühedamız mevcutsa 
oralarda birer âbide yapmak için sefir
lerimizle muhabere yaptık, hepsinin yerlerini 
tesbit ettik. Belki bâzılarınızın manzuru olmuş
tur, onlar için yapılacak âbidenin bir müsaba
kasını da yaptık ve kazanacaklara mükâfat 
vadettik. Eğer tahsisatımız olursa her memle
kette şehitlerimizi temsil edecek birer âbide dike
ceğiz. Halen mevcut olanlardan bâzılarının, bek
çileri dahi vardır. Bunların da tamir ve duvar
larının yapılmasını ikmal edeceğiz. Bu suretle 
hareket etmekle millî vicdana da tercüman olmuş 
bulunduğumuza kani bulunuyoruz. 

Ali İhsan Paşa arkadaşım bize birşey havale 
ettiler. Fakat havale ettikleri iş tetkika değer bir 
mevzu olduğu için, tensip buyururlarsa, bu 
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müzakerelerin hitamında kendilerine ya bir soru
ya cevap olarak veya yazı ile cevap arzederim. 
Kendileri tasarrufta serbesttirler. 

Aziz arkadaşlar, bu mutalâatım içinde cevap 
verilmemiş kısımlar var, meselâ gözüme ilişti, 
camilerin depo olarak; kullanılması suretiyle iba
dete mâni olunmaması için zaten vaktinde veri
len bir emir varmış, vâki müracaat üzerinde te
kit ettik. Malûmu âliniz boşalt demek kolay, fa
kat boşalması lâzımgelen şeylere konacak yer 
bulmak lâzım? Her halde bunu pek yakında ya
pacağımızı, başaracağımızı ümit ederim. 

MEHMET ÖZDEMÎK (Kayseri) -^ İlkokul
ları bitirmiş olanların askerlik müddetleri hak
kında bir temennim vardı, ona cevab vermediniz, 
iki üç ay indirilmesi hakkında. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Devamla) —- Müsaade buyurur. 
sanız biz yüksek mekteb mezunu olanları da da
ima kıtaya sokmak suretiyle aynı müsavat çen-
beri içine getirmek istiyoruz. İlkokulu tamam 
etmişlere böyle bir imtiyazı doğru bulmuyoruz. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın ihtarları, 
ikazları üzerinde duracağım. Heyeti umumiye-
sini hüsnü telâkki etmek lâzımdır. Fakat bir 
noktada kendileri ile beraber değilim. Keski o 
şube reisinden bahsetmemiş olsalardı, çünkü şa
hısları alâkadar eder. (Ali Sâbis de yaptı onu 
sesleri). 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Efendim 
müsaade ederseniz izah edeyim. (Olmaz, olmaz 
sesleri). 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Devamla) — Bendeniz terain ede
yim ki bu şube reisi şikâyet üzerine güya terfi
an kaldırılmış gibi bir zehaba düşmesinler. Ev
rakını tetkik ettiğim zaman daha evvel tâyin 
edilmiş, hâdise tâyinden sonra gelmiş. Aksi gibi 
tebligat da hâdiseden sonra olunca zahir zehap, 
biz şikâyet ettik o terfi etti oluyor. Halbuki ter
fi muamelesi daha evveldir. 

Efendim tensip buyurursanız bir arkadaşın... 
(Kâfi sesleri, alkışlar). Teşekkür ederim, Bütün 
ordunun her zaman sizin ilhamlarınıza, sizin vic
danlarınıza mâkes olduğunu ifade etmek sure
tiyle gösterdiğiniz yüksek alâkaya teşekkür eder, 
sonsuz saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Mükerrem SaroL buyurun. 

— $73 — 
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i . —• Eskişehir Abidin Potuoğlu, Aydın Şev

ki Hasırcı, Bolu Mahmut föüçbilmez, , Giresun 
Adnan Tüfenkçioğlu, Bize İzzet Akçal ve arka
daşlarının, ordumuza '\T. \B. M. Meclisinin güven 
ve sevgilerinin iblâğına dair önergeleri. (4/116) 

BAŞKAN — Mükerrem Sarol. 
MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar; Türk varlığını, Türk istiklâli^ 
ni şeref ve haysiyetini tarihin her devrinde en 
zor şartlar altında, en ümitsiz günlerde kah
ramanca korumasını bilen bir orduya sahip ol
manın gurur ve saadeti içindeyiz. Azim, cesaret, 
fedakârlık gibi üstün ve erkek meziyetlerini 
bir kere daha bütün dünyaya tanıtan ve haki
katen yalnız Türk vatanının kaderini değil, 
süngüsünün ucunda insanlığın huzur ve sükûn 
teminatı saklı olan ordumuza sarsılmaz muhab
bet ve güvenimiz vardır. Bu samimî ve içten 
gelen sıcak duygunun Meclisimizce de izharına 
tercüman olmak üzere bir takrir vermiş bulunu
yoruz, kabulünü yüksek heyetinizden rica ede
riz. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Bu hususta verilmiş mütaaddit 
önergeler vardır onları sırasiyle okutacağım. 

21 . I I . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Her devirde tarihimize şeref destanları yaz
mış olan kahraman ordumuza Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sarsılmaz güven ve sevgileri
nin iblâğını arz ve teklif ederiz. 
İstanbul Milletvekili Eskişehir Milletvekili 

Mükerrem Sarol Abidin Potuoğlu 
Kayseri Milletvekili 

Kâmil Gündeş 

23 . II . 1951 
Sayın Meclis Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin konu
şulmakta olduğu şu anda: Kore'de insanlık hak 
ve hürriyeti yolunda savaşmakta ve vatanın her 
karış toprağını müdafaa için yurt içinde nöbet 
tutmakta olan kahraman ordumuza Büyük Mil
let Meclisimizin sevgi ve muhabbetlerinin ulaş
tırılmasına sayın Başkanlığın tavassut etmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Aydın Bolu 
Şevki Hasırcı Vahit "Yöntem 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Mânevi vasfı ve maddi kudretiyle günden 
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güne yükselmekte olan Millî Ordumuzun Ko
re'deki kahraman Tugayı Türk süngülerinin 
zaferiyle dünya tarihine şanlı sayfalar kat
maktadır. 

1951 yılı Bütçemizin umumi müzakeresi mü
nasebetiyle konuşmuş olan Millî Savunma Ba
kanımızın söylediği: «Artık Türk süngüsünün 
ucunda yalnız Türk Milletinin değil, bütün be
şeriyetin emniyeti dâhildir» sözünü söyleten 
kuvvet de Kore'de Birleşmiş Milletler ideâli 
uğrunda kızıllarla savaşan Mehmetçiğin mu
zaffer süngüsüdür. 

Bugün Millî Savunma Bakanlığımız Bütçe
sinin görüşülmesi vesilesiyle de Büyük Mec
lisimiz ordumuzu övmüş; Kore'deki şehitleri
mizi takdis ve gazilerimizi tebcil etmiştir, 

Bu ulvi hislerin bir ifadesi olmak üzere 
Millî Ordumuza ve onun Kore'deki kahraman 
Tugayına Yüksek Meclisin selâm ve sevgileriyle 
büyük başarı dileklerinin Millî Savunma Baka
nımız vasıtasiyle iblâğını tasvibi âlinizi arz ve 
teklif ederiz. 

23 . I I . 1951 
Bolu Balıkesir 

Mahmut Güçbilmez Sıtkı Yırcalı 
Rize Elâzığ Ankara 

İzzet Akçal Ömer Saraç (Okunamadı) 
Ankara Seyhan 

O. Ş. Çiçekdağ Sedat Barı 
İzmir Bursa Gümüşane 

Mehmet Aldemir R. Aybar Kemal Yürükoğlu 
Erzincan Kırşehir Sivas 

Nihad Pekcan R. özdeş İhsan Dizdar 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bütçesinin Meclisimizce ka

bulü münasebetiyle aziz ordumuza sevgi ve se
lâmlarımızın tebliğine Başkanlığın tavassut et
mesinin Büyük Millet Meclisince karar altına 
alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Giresun Niğde 
Adnan Tüfenkçioğlu Halil Nuri Yurdakul 

Ankara İzmir 
Hâmid Şevket İnce Necdet Incekara 

23 . n . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Hür insanlığın haklarını ve hürriyetlerini 
imha etmek için saldıran Komünist kuvvetlere 
karşı Kore'de kahramanca çarpışan Birleşmiş 
Milletler Ordusunun şanlı Kumandanına ve em-
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rktâe çarpifan general, sffbay ve erlere Büy#k 

M^lisâain takür ve BsıtebİHeta*srİEİn 
ita4âjgına> karar ve^msini arz ve teMif ederiz. 

Rize Niğde 
îaszet Akçal Fatori Köşteeroğlu 

KıasteHkou Urzurum 
Şafafc Taşkın Bahadır Dülger 

MAHMUT GÖhOĞLV (Trabzon) ^ ö n e r 
geler hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Aziz ve 

muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma Ba-
kairilğiMi-n 1D51 Bütçesi üzerinde Yüksek He-. 
ysetöiizde cereyan «den müzaJçereler bdze yep
yeni fok zihıaiyeıtin ifadesini vermiştir. Bu 
gsiae kadar eereyaaa eden müzakereler, yalnız-
feaşMia bu müzakereler dahi bize daima bir şey 
anlatırda. Türk ordusu, bir de Türk sivilleri, 
iki; ayrı mevcudiyet. 

BagliakÜJ müzakereler: bize yepyeni • bir zih
niyetin ifadesini vermiştir. Artık Türkiye'ce 
siviffik ve askerlik diye bir ayrılık yoktur ar
kadaşlar-. (Bt?avo sesleri, alkışlar). Binaen-
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aleyh biz herkese karşı Türk Ordustîna selâm 
yetfee, TÜT* Ordtfsu artık ayrı bir teşekkül 
değiMir, 21 -miiytfn hîsandatı ibarettir, buttu 
kaydedelim ve buma ilave edelim. (Bravo seite-
ri, aifcışlar). 

BAŞKAN — Edendim, 5 önerge var. İkisi
nin meali başkadır. Kore'deki birliğinize ait
tir. Binaenaleyh esasen orduya Meclisin se
lâmlarını gönderdikten sonra o Kore'deki bu
lunan askerimiz de ordunun bir cüz'üdür. O 
da onun içerisine dâhildir. Bu önergelerin be
şini bir mahiyette telâkki ediyorum. 

Binaenaleyh önergeleri reyi âlinize arzedi-
yorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Müttefikan 
kabul edilmiştir. 

Efendim, her yerde tarihimize şeref des
tanları yazan kahraman ordumuza Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin sarsılmaz güven ve say
gılarının iblâğına Türkiye Büyük Millet Mec
lisi müttefikan karar vermiştir. 

Efendim, saat 21 de topiaruflaak üzere otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 10,40 

D Ö I D Ü K O Ü O Y ü R Ü M 
Açılma saati : 21 

BAŞKA** — Baakatıveidn1 Sitltt Yircak 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoglu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Söz Maliye Bakanmındır. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN — 

Genel ver katma bütçeli dairelere ait aktarma 
ve ek Ödenek hafekinda 11 adet Kanun tasarısı 
vardır. Yıl «onuna az bir zaman kalmıştır. 
Onun için takdimen bunların müzakeresini ri
ca edeceğim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanının teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

2. -^ 19&0 yû% Bütçe Kmununa bağtı (A) 
iş&retU cetvelde değişiklik 

Kanun tasarıları ile İdareci Üyeler Kurulunun, 
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sa
yıştay 1950 yılı Bütçeelrinde değişiktik . ve in
dirmeler yapılması hakkında Kanun teklifleri 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/130, 106, 141, 
2/29, 32, 35, 84, 100, 101, 126, 167, 173) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istİyesı 
yok Maddelere geigibateBİni oyunuza sunuyor 
ram. Kabul edenler... Etmâjtefiler...Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 96 s®yth bmmvyazı Tuimağtn sonunda-
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1850 jûı Bütçesinde değişiklik ya^dması 

MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertipleri arasında (11 881 150) li
ralık aktarma yapılmışlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mr? Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

toBB 2. — 1*950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlV (A) işaretli cetvelin, ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden (1 082 000) lira ten
zil edilerek ayni cetvelde yeniden açılan keza 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplere olağan
üstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik.(3) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine (4 921 902) lira ek öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı ?. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli, cetvelin Büyük Mîllet Meclisi 
kısmında (Tutanakları incelemeye ve tetkika 
gidecek milletvekillerinin yollukları) adiyle ye
niden açılan 104 neü bölüme (20 500) lira ve 
(Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları) adiy
le yeniden açılan 506 ncı bölüme de (1 252) 
lira olmak üzere ceman (21 752) lira olağan
üstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik (4) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden hizalarında gösterilen 
(27 468 876^62) lira, Eskişehir seylâbı dolayı-
siyle 5607 sayılı Kanuna istinaden Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesine eklenen (2 500 000) lira-
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lifeödfenek ile, 5667 ve 5668 sayılı* kanunlarla 
şekerden alman muaifcam İstihlâk Vergisinde 
in.dar.me yapılması ve hububat unları ile bir kı
san unlu maddelerden alınan Muamele Vergisi
nin kaldırılmasından mütevellit gelir noksanını 
karşılamak üzere iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetvelle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MA©DE 6. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvele ilişik (5) sayılı cet
velde yazılı formül eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetvelle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —• Biı kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girerr. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütül". 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi tümünü açık oya arzedece-
ğiz. Lütfen reylerinizi kullanırken kabul eden
ler beyaz, reddedenler kırmızı, müstenkif ka
lanlar yeşil oy puslası verecektir. Reylerinizi 
o şekilde kullanın. 

3. ,— Ankara Üniversitesi 1950 yüı Bütçe ka
nununa bağlı ,(A) İşaretli fietvelde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun tasarısı ve *Bii$çe Ko
misyonu raporu (1/131) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? SÖz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde
lere geçilmiştir. 

• 
Ankara Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

baklanda Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1950 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 

[1] 99 sayth basmayan tutxınuğ<m sonundad^ır. 
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ilişik cetvelde yazılı bölümler arasında (20 800) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Hadde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza sunuyorum; Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur; Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. Ka
bul edenler veya, etmiyenler kırmızı, müsten
kifler yeşil oy kullanacaklardır, hatırlatırım. 

4, -— Devlet Denizyolları ve IÂmcmlan |/$0#-
m\e Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/42) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mıf 

Söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçil
miştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları 'İşletme Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1.—. Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin, ekli 
cetvelde yazılı bölüm ve maddeleri arasında 
(2 616 100) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 'Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

[1] 104 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. Ka
bul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı, müsten^ 
kifler yeşil oy kullanacaklardır, hatırlatırım. 

5. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/143) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü p960 yüı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin, ilişik (.1) sayılı cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (90 000) liralık aktar
ma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine, tahakkuk eden 1950 yılı gelir faz
lasından karşılanmak üzere, (262 500) liralık 
ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında sî&s istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel 

[1] 106 sayılı basmayanı tutanağm sonundadır 
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Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
yeniden açılan tertiplerine, tahakkuk eden 1950 
yılı gelir fazlasından karşılanmak üzere, (48 8|3) 
liralık olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma; Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. Ka
bul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı, müsten
kifler yeşil oy kullanacaklardır, hatırlatırım. 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/132) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı1? Söz istiyen yoktur, maddelere 
gedilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet

velde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin (303) ncü «Basılı kâğıt ve 
defterler» bölümünden (16 000) lira düşülerek 
(209) ncu «5434 sayılı Kanun gereğince Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler» bölümünün (3) ncü «Emekli ikrami
yesi karşılığı» maddesine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

[1] 100 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. Kabul 
edenler beyaz, etmiyenler kırmızı, müstenkifler 
yeşil oy kullanacaklardır, hatırlatırım. 

7. — Hudut ve Sahiller SağlıkMenel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/133) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertip
leri arasında (2 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetvelle oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

i MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
ı 

j yürürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
! yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
! Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

[1] 102 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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yok. Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo
rum. Bayaz kabul, kırmızı ret, yeşil müstenkif
tir'. 

8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yı
lı Bütçe, Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/134) [1] 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz ist iyen var 
mı?. Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(25 500) lralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Mad
de cetveiiyle beraber kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —, Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
'Yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 
Beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil müstenkiftir. 

9. >— Orman Genel Müdürlüğü 1950 yth 
Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (E) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/135) [2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçi m esini oyunuza arzediyorum. Ka

i l ] 103 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 98 sayılı basmayazı tutanağın somundadır.. 
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bul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde leği-

şijdik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasın
da (177 840) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz stiyen yok. 
Cetveiiyle beraber maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin 304 neü (Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri) bölümünün 1 nci (Merkez posta ve 
telgraf ücretleri) maddesinden (2 713) lira düşü
lerek (karşılıksız (borçlar) adı ile yeniden açılan 
506 nci bölüme olağanüstü ödenek olarak akta
rılmıştır. 

BAŞKAN'— Madde hakkında söz stiyen yok. 
Cetveiiyle birlikte maddeyi oyunuza arzediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 
721 nci bölüme ait formüle ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı motorlu taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Cetveiiyle birlikte maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
.Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzedilmiştir. 
Arkadaşlar, beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil 

müstenkiftir. 



B : 49 23.2 
10. — Posta, Telgraf ve Telefon t§letme Genel 

Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/144) [11 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Gönel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik cetvelde 
yazılı tertipleri arasında 1 868 080 liralık aktar
ma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Cetveliyle beraber maddeyi oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin 211 nci bölüm 
unvanı (4454 sayılı Kanunun 51 nci ve 5584 sa
yılı Kanunun 6 nci maddeleri gereğince verile
cek fazla mesai ücreti) şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Cetvelle birlikte maddeyi oyunuza arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabııl 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf 
Yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Mliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

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

[1] 109 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 
Arkadaşlar, beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil 

müstenkiftir. 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kdnunuma bağlı (A.) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisymıu raporu (1/145) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yök. Maddelere'geçilmesini kabul edenler ... Et
miyenler .... Kabul edilmiştir. 

1?ekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin, 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (200 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok?' Maddeyi cetvelle birlikte kabul edenler 
Etmiyenler ... Madde cetvelle birlikte kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kânununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
(1949 yılı karşıliksiz borçları) adı ile yeniden 
açılan 506 nci bölüme (51 500) liralık olağan
üstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetvelle birlikte kabul edenler... 
Etmiyenler ... Madde cetvelle birlikte kabul edil-
mişjîr. 

MADDE 3, — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi ka'bul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo
rum. 

Beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil müstenkiftir. 

fi] 108 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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12. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretti cetvelde de
ğişildik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/146) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz 
iştiyen var mı? Maddelere geçilmesini - kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 19S|0 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. - - Vakıflar Gene] Müdürlüğü 
1950 yüı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(15 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz^diyorum. 
Cetveliyle kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Gene] Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde (1948 - 1949 yılları karşılıksız borçları) 
adiyle yeniden açılan 506 ncı bölümüne (18 559) 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Cetveliyle kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil müstenkiftir. 

O — îçişleri Bakanlığı, Bütçesi: 

D — Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi: 

li] — Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — • İçişleri Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. İçişleri Bakanlığı Büt
çesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 

[1] 107 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadr. 
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Genel Komutanlığı bütçeleri ile beraberdir. Tü
mü hakkında söz istiyenler?... 

Söz C. H. P. Meclis Grupu adına Hamdi Or-
hon 'undur. 

HAMDÎ ORMON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, içişleri Bakanlığının Bütçesini ko
nuşurken Hükümetin iş politikasına temas et
meden geçmek mümkün değildir. 

îç politika üzerinde ehemmiyetle duraca-
cağımız nokta, muhalefetin siyasi emniyet ve 
huzur içinde bulunması, vatandaşların demok
ratik siyasi hak ve hürriyetlerine riayet olun
ması ve eşit muameleye tâbi olmalarıdır. 

Bu ana esastan yer yer inhiraf edildiği, mu
halefet partisine mensup vatandaşlara eşit 
muamele yapılmadığı.. (Soldan Asla, asla sesleri 
bir tek misal sesleri) bâzı idare âmirlerinin va
tandaşları muhalefet partisinden istifaya da
vet ve teşvik edildiği görüldü. (Gürültüler, bir 
tek misal, verin sesleri) Muhalefete mensup be
lediye meclisi üyeleri, genel meclis üyeleri, muh
tarlar istifa talepleri ile karşılaştı. 

Muhalefete mensup belediye reislerinin re
islik görevleri çeşitli kanun dışı mütalâalarla 
tasdik edilmedi. Bir kısmı kanunun otomatik 
tasdik müddetine terkedildi. Bâzı yerlerde de 
muhalefet mensuplarına, parti binalarına teca
vüzler iftiralar vâki oldu. (Asla, yalan sesleri 
gürültüler) 

BAŞKAN — Gürültü yapan arkadaşlar hak
kında içtüzük hükümlerini tatbik edeceğim. 
Rica ederim arkadaşlar. 

HAMDI ORHON (Devamla) — Köylüye ya
pılan kredi tevziinde vatandaşlar arasında ay
rılık güdüldüğü yer yer şikâyet mevzuu oldu. 

Bütün bu hareketler ancak ruhları ve vic
danları karartır, milleti yese düşürür. Busaha-
da Malatya ve Erzincan valilerinin hareketleri 
demokrasi tarihimizde idari tarihimizde ve millî 

, vicdanda bir ibret levhası olarak kalacaktır. 
Muhterem arkadaşlar; şunu tebarüz ettir

mek ve büyük millet kürsüsünden bütün vatan
daşlara duyurmak isteriz ki, iktidar müessesesi 
ile muhalefet müessesesi arasında Anayasamız 
ve kanunlarımız muvacehesinde bir imtiyaz far
kı yoktur. 

Millet idaresi ile icra mevkiine gelen iktida
rın vazifesi ne kadar şerefli ve mesuliyetli ise 
muhalefet partilerinin vazifesi de o kadar şe
refli ve mesuliyetlidir. Bu zihniyet memlekette 

— 586 — 
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kökleşir, bu ana prensibe muvazi olarak iktidar 
durumunu ayarlar, muhalefet partisine mensup 
vatandaşlara ve muhalefet müessesesine eşit 
muamele yolunu böylece temin ederse, demokra
simiz süratle büyük milletimize lâyık mertebesi
ne varma imkânım bulur. Aksini düşünmek ve
ya muhalefetsiz demokrasi istemek, diğer bir 
tâbirle iktidarın arzusuna uygun muhalefet dü
şünmek demokrasiyi inkârdır. (Sizin gibi ses
leri, gürültüler) Bu yol demokrasi değil, tek 
parti yoludur. (Sizin gibi sesleri) 

Hepsi birer vatanperver, millî müessese olan 
partiler arası kardeşlik ve dahilî sulh ve emni
yet havası ancak kanuni tedbir ve teminatla 
yaratılabilir. Bu iyi havayı tesis etmek iktida
rın elinde ve mesuliyeti altındadır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketin umumi iç 
politikasına böylece kısaca temas ettikten son
ra şimdi İçişleri teşkilâtı ve bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi arzedeceğim: 

Büyük Meclise takdim edilen İçişleri Bakan
lığı Bütçesi yeni bir iktidarın haiz olması lâ-
zımgelen, yapıcı, ıslahatçı hüviyeti haiz değildir, 
yenilik getirmemiştir. Bütçede eski bütçelerin bir 
kopyası halindedir. Bâzı noktalarda ondan bile 
geridir. (Soldan, misal göster sesleri) 

Geçen devre muhalefette bulunan bugünkü 
iktidar, jandarma ve emniyet bütçelerini Tarım 
Bakanlığı Bütçesinden fazla görerek tenkit eder 
ve bu bütçelerin hüviyetini polis devleti diye 
vasıflandırarak anarlar azaltılmasını isterler, 
diğer taraftan polis, jandarma cılızdır, bakım
sızdır, muhtacı muavenettir,. Sıhhatları bozuk
tur, İstanbul polisinin dörtte biri ağır hastalık
lara müptelâdır, zabıta mensuplarına daha esas
lı bakılmasını talep ederler. 

MÜKERREM KÂMİL SAROL (İstanbul) — 
Hepsi tedavi oldu. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Bugün gö
rüyoruz ki, ne bütçe fazlalığı azaltılmış, ne de 
bakımsız olarak politik hitaplara muhatap olan 
zabıta mensuplarına yeni bir himaye tedbiri ve 
bakım sistemi tesis edilememiştir. (Soldan has
taneler açılıyor, sesleri) 

Bütün ömürlerini memleket hizmetine vak
feder. idare âmirlerinin durumları ıstırap ve 
endişe verecek mahiyettedir. Valilik müessesesi 
istikrarını kaybetmiştir. (Soldan siz yaptım::, 
sesleri) Yapıcı ve birleştirici vasıflariyle kendi-
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lerinden memleket hizmeti beklenen valiler ve 
kaymakamlar tereddüt içindedirler. Dışardan 
vali alınmak suretiyle meslek içindeki genç de
ğerler ümitsizliğe düşmüş've bedbin olmuşlar
dır, kırgındırlar. 

Politik maksatlarla valiler izinli namı altın
da merkezde, şurada burada aylardır emre inti-
zaren beklemekte ve böylece bu iller valisiz kal
maktadır. 

Muhalefet partisine mensup bir milletvekili
nin ziyaretine nezaker ziyareti yapan ve millet
vekilinin koluna giren yeni iktidarın tâyin ey
lediği bir vali derhal izinli olarak ilden uzak
laştırılmıştır, menkûp beklemektedir. (Soldan 
isim söyle sesleri, gürültüler) 

Onu Bakandan sorun, o söylesin. 
BAŞKAN — Milletvekilleri birbirlerinden 

sual soramazlar, rica ederim hatibin sözünü kes
meyiniz. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Valilerin; 
hepimizin istediğimiz şekilde hizmet edebilme
leri için hükümet bunları müfrit partizan olma
ya sevk etmemelidir.. Bu yol kapanmazsa valilik 
müessesesi tarihî itibarını tamamen kaybede
cektir. Bundan da ancak memleket zarar görür. 

İdari teşkilâtımız, memurlar, emniyet ve 
jandarma teşkilâtımız mensupları partizanlık 
ve bu yolda yapılan baskılar, müdahaleler yü
zünden felce uğramış ve işleri ucundan tutar 
hale gelmişlerdir, bundan memleketin umumi 
idaresi asayiş ve emniyeti müteessirdir. 

Başta valiler olmak üzere bütün memurlar 
kanuni teminata bağlanarak huzura ye istikrara 
kavuşmalı, kanunlardan aldıkları kuvvetle bü
tün vatandaşlara, siyasi teşekküllere ve müesse
selere eşit muamele yaparak ve yalnız kanunun 
mesuliyeti altında bulunarak endişesiz ve vicdan 
huzuru ile çalışma yolunu bulmalıdır. Valiler 
tesir dışında iyi hizmetleriyle bitaraf olarak 
halkımıza kalb huzuriyle faydalı olabilmeli ve 
böylece birer nâzım ve itimat unsuru haline gel
melidirler. İçişleri Bakanlığı 5439 numaralı Ka
nunla Bakanlığa verilen salâhiyeti hiçbir Ba
kanlıkla kıyaslanamayacak şekilde maksat ve 
gaye dışı kullanmıştır. Bu kanuna dayanılarak, 
vali müfettişlikte, müfettiş valilikte, kaymakam 
hukuk işleri müdürlüğünde, hukuk işleri müdü
rü kaymakamlıkta, emniyet müdürü vali mua
vinliğinde, müdür müsteşar muavinliğinde, müs-
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teşar muavini tetkik heyetinde kullanılmak su
retiyle İçişleri Bakanlığının altı üstüne getiril
miştir. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Sen onu Emin 
Erişirgil'den sor. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Böyle bir 
teşkilâtta istikrar ve huzur var denilebilir mi? 
(Kendinizin yaptığı huzursuzluk sesleri) Mer
kezde toplanan valileri, memleket hizmetine 
vererek bunların üstün tecrübe ve bilgilerinden 
faydalanmak yolunu bulmak lâzımdır. 

İdari teşkilât : 30 - 40 bin nüfuzlu bölgeler
de devlet teşkilâtı halkın yanma getirmek kamu 
ve halk hizmetlerini kolaylaştırmak maksadiyle 
her yıl bütçe imkânlarına uyularak ilce teşkilâtı 
kurulması güzel bir anane haline gelmişti. 1947 
de 9, 1948 de 10, 1949 da 15 ilce kurulmuştur. 
(1950 yılında yokmu sesleri) Bu yıl İlce teşkil 
etmek işine son verildiğini teessürle görüyoruz. 
Temenniye şayan görürüz ki, İlce kurulması işi 
tekrar ele alınsın. 

Bucak teşkilâtı İller kanuniyle hizmet görür, 
bir hale konulmuştu. Yeni iktidarın bu sahada da 
bir hareket müşahede edemiyoruz. İller Kanunu 
hükümlerini kâfi görmüyorlarsa bucak teşkilâ
tını. süratle faydalı hale koymak için ne düşün
düklerini Yüksek Mecliste açıklasınlar. Şu bir 
hakikattir ki, idari teşkilât, köyden ile kadar 
tekrar ele alınarak ilmî; coğrafi, ekonomik esas
lara göre etüd ve tanzime muhtaçtır. Bu iş 
süratle ele alınmalıdır. Hükümet böyle bir 
tetkik zarureti ile karşı karşıya bulunduğuna 
göre, büyük - küçük il tesisinden hangisine iti
bar eylemektedir, bunu açıklamalıdır. 

Emniyet ve asayiş işleri: 
Memlekette bariz halde asayiş gevşekliği 

müşahede edilmektedir. Sarkıntılık, kütle ha
linde birleşen şerirlerin kadm veya kız kal
dırma vakaları, büyük şehirlerde hergün gazete
lerde gördüğümüz hâdisat endişe verici mahi
yettedir. Gayrimenkul asayişi, sınır ihtilâf ve 
kavgaları bu meyanda göze çarpmaktadır. Mem
leketin umumi sıhhati ve millî itibarımızla 
ilgili olan beyaz zehir ticareti vakalarının 
çoğald'ğım müşahede ediyoruz. 

Halkın eline büyük çaplı ve uzun namlolu 
silâh geçtiği apaçık görülmekte ve tehlikeli 
hal almaktadır. Bu hususta bilhassa Hüküme
tin dikkatini çekeriz. O kanaatteyiz ki, vesika 
ile taşınabilen silâh satışları tahdide tâbi tu-
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tulmalı, salahiyetli mercilerden vesika alın
dıktan sonra silâh Katılabilmelidir. Böylece hu
zur verecek mahiyette olmıyan asayiş ve emni
yet işleri istatistik rakamlarına değil realiteye 
kıymet verilmek suretiyle Hükümetçe süratle 
normal hale konulmalıdır. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — 1946 yi te
mizliyoruz. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Zabıta teş
kilâtı : Zabıta tevhidinin zaruri olduğuna kaa-
niyiz. Bu hususta evvelce yapılan hazırlıklar 
vardı. Yeni iktidar bunları kâfi görmüyorsa 
kendi görüşünü ihtiva eden kanun tasarısını 
süratle Meclise getirmelidir. 

Zabıtanın muavini halinde olan bekçi teş
kilâtı ele alınmalı ve tanzim edilmelidir. 

Jandarma teşkilâtında temditli olan jan
darmalar içinde yirmi yıl hizmet edenler var. 
Bunların ya sigorta yoluyla veya emeklilik esa
sına dayanılarak bir teminata bağlanmaları 
tedbirlerini meslek tesanüdü ve verimli olma
ları bakımından faydalı ve âdilâne buluruz. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Tasfiye, tas
fiye. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — İdare ve za
bıtanın motörleşmesini, sürat ve tasarruf bakı
mından yerinde bir tedbir olarak zaruri gö
rüyoruz. 

Zabıtanın işlerini sürat ve kolaylaştırması, 
âmme hizmetlerini, teshil eylemesi bakımından 
jandarma ve köy telefonlarının esaslı bir alâ
kaya muhtaç olduğu kanaatindeyiz. Jandarma 
{.ümrük - orman telefonlarının bir elden bu 
kaynaklardan istifade edilerek jadarma tara
fından tanzimini ve P. T. T. İdaresi elemanla
rından faydalanılması ve İller Kanuuunun bu 
husustaki hükümlerinden istifade edilmesi su
retiyle bu işin halledilebileceği kanaatindeyiz. 

Emniyet ve jandarma mensuplarının erden 
âmire kadar yıpratıcı mesailerine muvazi "ola
rak terfihleri imkânı bulunmalıdır. 

Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı 
merkez teşkilâtlarından % 40 tasarruf imkânı 
mevcuttur. Taşra teşkilâtı takviyeye muhtaç
tır. 

Gecekondular yeni bir kanuni nizama bağ
lanmalıdır. 

Nüfus işleri : 
Nüfus işleri, nüfus hareketleri medeni mu-
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amelelerin temel taşıdır. Nüfus tahriri ve ya
zımı yapılmalıdır. Yeni esasları ihtiva eden 
Nüfn&r Kanonu, hazırlanmalıdır. Bu sahada ha
zır Jadfğınıız^ Bakanlıkta mahfuz tasarılar kâfi 
göriilm^v^rşajenj .iktidar kendi, görüşünü muh
tevi tasarıları Büyük Meclise sunmalıdır. (Sol
dan: Devlet Reisi gibi konuşuyorsun, sesleri). 

Memurin Muhakemat Kanunu: (Gürültüler) 
Memurin Muhakemat Kanunu hayatiyetini 

kaybetmiştir. (Soldan: Bravo sesleri, çok şid
detli» alkışlar, gülüşmeler). Muayyen suçlara 
inhisar eden bu Usûl Kanunu ilga edilirken 
boşluğu doldurulmalı, cemiyet bünyesinde 
devlet teşkilâtında bir karışıklığa mahal kal
mamaydı?. Tarafımızdan yapılan hazırlıklar 
vardlv Herhalde tasarı süratle Meclise gelme
lidir, 

Asker-..ailelerin^.-yardım: Dünyanın bugünkü 
durumu karşısında asker ailelerine yardım 
mevzuatını kâfi bulmuyoruz, Bu mevzu tekrar 
ele alınarak, daha esaslı koruyucu hükümleri 
ve kolaylıkları ihtiva eden kanuni hüküm ve . 
tedbirlere bağlanmalıdır. (Siz bağlamıştınız 
sesleri). 

Seçim işleri: 
Seçim neticelerinin ilânını, seçim emniyet 

ve teminatının ayrılmaz bir unsuru saymakta
yız. (Bravo sesleri). 

Hükümet, köy, belediye, genel meclis se
çimleri neticelerini ilân etmemekle bu teminat 
ve emniyeti ihlâl etmiştir. Bu seçimlerde kul
lanılan, zarf lar seçim mahremiyet ve emniyeti
ni ihlâl,eder, mahiyettedir. (Sizin zarflar gibi 
sesleri). Bu zarflar içlerine.konulan oy pusu
larının, hangi partiye ait olduğunu kolayca 
gösterecek şekilde ince ve içleri görülecek du
rumdadır. Bunun ifade ettiği mânayı izah güç
tür. Hükümetin ehemmiyetle dikkatini çekeriz. 

Genel meclis seçimlerine esas olan millet
vekilleri seçimleri kütüklerinin, hazirandan ha
zirana tahavvülât,. işlenme suretiyle ikmali ica- j 
hederken,,, yeniden-.tanzim suretiyle, ellerinde J 
seçmen kartı olanlar olmıyanlar kütüklerinde 
kendilerini bulamamışlar ve böylece seçim kü
tükleri temelinden. . sarsılmış ve < karışık bir du- | 
ram meydana gelmigtir. (Allaî^.Allah sesleri.) 
Halbuki, seçim, kütükleri nüfus ı kütükleri gibi
dir. Seçim emniyet ve teminatının temelidir. 

Seçimlerden birkaç gün, hattâ 24 saat ev- I 
vel ilçelerden teminatlı, teminatsız yargıçların ! 
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uzaklaştırıldığını gördük. Bu hareketleri se
çim emniyetini ihlâl edici mahiyette görürüz. 
Bu memlekette seçim ananesi ve ahlâkı teessüs 
eylemiştk. Bu.-güzel ananeyi daima iyiye ve te
kâmüle götürecek- tedbirler düşünmeli, müp
hem ve emniyeti sarsıcı hareketlerden içtinap 
edilmelidir. 

Mahallî idareler : Köy, belediye, özel idare
lerin malî ve idari durumları sıkışıktır. Ana
yasamız esasiarj dahilinde bu idarelere idari, 
malî muhtariyet sağlıyacak. esasları ihtiva eden 
kanunlar ihzar edilmişti. Yeni iktidar bunları 
kâfi görmiye-hilir. Fakat kendi görüşlerini ih
tiva eden... 

KEMAL YÜBÜKOĞLU (Gümüşane) — Pa
raları Halkevlerine verdiniz. 

HAMDİ OBHON (Devamla) — Tasarıları 
süratle Yüksek; Meclise sunmalıdır. İktidar 
muhalefette iken İstanbul Belediyesinin ayrıl
ması üzerinde durmadan ısrar eder, bunun bir 
kaç'aylık iş solduğunu söylerdi. Görüyoruz ki 
iktidara geldikten sonra İstanbul Belediyesin
den bahsolunmaz oldu. İstanbul Belediyesinin 
süratle ayrılması için gerekli kanunun Martta 
Meclise gelmesini bekliyoruz. (Soldan: Şef gi
bi konuşuyorsun sesleri). 

İller Bankası : Şehir, kasaba, köylerimiz 
için yapıcı örnek bir müessese olan İller Ban
kası (Kasalar bomboş sesleri) sermayesinin ar
tırılmasını temenniye şayan görürüz. Böylece 
bu Banka hizmet kollarını süratle köylere uza-
tacak hale gelecektir. Küçük çapta da olsa 
muayyen nüfus ve iktisadi bünyeli köyler ban
ka ortaklığına katılmalıdır. Arteziyen usuliy-
1 e gerek sulama, gerek içmesuyu işi bu banka 
tarafından geniş. ölçüde . ele alınmalıdır. 

Kasaba, ve şehirlerin imar plânları süratle 
ikmal edilmelidir. Küçük kasabaların su, elek
trik, inşaat, işlerinde .çalışacak yeter vasıflı 
teknik. elemanların bankaca yetiştirilmesini te
menniye şayan buluruz. 

Muhterem, arkadaşlar, buraya kadarki ma
ruzatımızda. şunu belirtmek istiyoruz.ki, devlet 
idaresinin mevcut kanunlar, yeni kanuni ted
birlerle demokratik bünyemize en faydalı şekle 
konulması,, zaruretiyle karşı karşıyayız. 

Bugüjwteessürle. arzeylemek vaziyetindeyiz 
ki, bu. ferahlandırıeı vaziyeti müşahede edeme
mekte ve işin aksi. istikamette bulunduğunu 
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görmekle memleket hesabına üzüntü duymak
tayız. (Sağdan: Sürekli alkışlar, bravo sesle
ri). 

BAŞKAN — Söz içişleri Bakanınmdır. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NA-

SUHÎOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşla
rım, (Erken çıktınız sesleri, arkadaşlar evvelâ 
konuşsun sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, İçişleri Bütçesi hak
kında muhterem hatiplerin sözleri bittikten son
ra konuşacaktım. Fakat muhterem arkadaşımız 
Hamdi Orhon çok; telâşlı biraz da, af buyursun
lar, velveleli şekilde konuşmaları, (Doğru ses
leri) ve memlekette âdeta bir idari buhran bir 
iç idarede siyasi bir buhran varmış tarzında ko
nuşmaları hususi bir mevzu olarak. ortaya kon
duğu için, memleketin iç siyaseti ve emniyetine 
taallûk ettiği için derhal arzı cevab etmek za
ruretini hissettim. Mamarih karar sizindir. İster
seniz şimdi arkadaşımın sözlerine cevab vereyim, 
isterseniz talik edeyim. (Sonra, sonra sesleri, 
şimdi, şimdi sesleri). 

BAŞKAN — Beyefendi, takdir tamamen si
ze aittir. İçtüzük bu işi size bırakıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NA-
SUHİOĞLU (Devamla) — Pekâlâ maruzatta 
bulunayım. 

Arkadaşlar, ilerde tekrar söz almak üzere 
şimdilik Hamdi Orhon arkadaşımızın sözlerine 
sükûnetle ve dikkatle cevab vermek niyetin
deyim. 

Arkadaşımız buyurdu ki, muhalefetin siyasi 
emniyet ve huzursuzluk içinde bulunması, hak 
ve hürriyete riayet olunmaması hususlarından 
yer yer inhiraf edilmektedir. Bâzı valiler, bâzı 
kimseleri, Halk Partisinden istifaya davet et
mektedir. Vatandaşlar arasmda kredi tevziinde in
hiraflar vardır, bütün bunları bahsettiler. G<ene bu 
arada Malatya ve Erzincan'dan bahsettiler. Ben
deniz bütçe müzakerelerinin arifesinde 9 vilâyet 
merkezinde uzun tetkikler yaptım. Birçok ilce 
ve köyleri dolaştım., Tamamiyle ve sarahaten ar-
zediyorum ki; gezdiğim bu yerlerde bana huzur
suzluk ve ıstırap ifade eden ve aynı zamanda 
Halk Partisi Liderinin bundan evvel söylediği 
tarzda, muhalefete rey vermekten başka kaba
hatleri olmıyan bölgelerde ıstırap olduğuna dair 
her hangi bir his ve sızıntı görmedim. Ve rast 
gelmedim. 
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ALI FUAD CEBESOY (Eskişehir) — 

Söylemez onlar... 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NA-

SUHİOĞLU (Devamla) — Niçin söylemezler? 
Demokrat Parti Hükümeti iktidara geldiği gün
den beri bu millet söylemiştir. 

ALI FUAD CEBESOY (Eskişehir) — 
Memurlar söylemez. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NA-
SUHİOĞLU (Devamla) — En ufak bir hâdise 
olsa, bir cam kırılsa telgrafla, mektupla hattâ 
arkadaşların bazan telefonla müracaatleri kar
şısındayım. 

Ben şahsan kimseyi kötüleyecek yaratılışta 
bir kimse değilim. Fakat icabederse hakikati 

v söylemekten de çekinmem. Eski devir seyahat
lerinde belki bâzı hakikatlar istima edilmez veya 
isma olunmazdı. Bu devirde ise bütün seyahat
lerde alâkalılarla, halkla tamamen karşı karşıya 
başbaşa bulunuyoruz. 

Şimdi işaret buyurdular ki, Malatya'da, Er
zincan'da bir ıstırap var. 9 aydan beri bu vazi
fenin başında bulunuyorum. Malatya'da şu ve
ya bu fert tarafından bendenizin makamıma, her 
ne suretle olursa olsun, gelmiş hiçbir şikâyet 
yoktur. Mademki açıldı; açık konuşayım. (Bra
vo sesleri, açık konuş sesleri) Bundan tahminen 
bir ay kadar evvel Malatya milletvekillerinden 
bâzı muhterem arkadaşlar bana geldiler ve de
diler ki, Malatya'da tazyik vardır, ıstırap var
dır. Nedir, bir madde gösterin dedim. Bu mev
zuda havayı nesimi gibi bir tazyikten bahsedil
mez, maddeden, fiilden bahsedilir. Mamafih an-
lıyayım, dedim. Mütaakiben vukubulan seyaha
timde tahsisen Malatya'ya gittim. Şehire gir
mezden evvel uzakta Sultansuyunda bir gece 
kaldım. Orası Malatya'ya 50 kilometre mesafe
dedir. Yemek yerken dediler ki, Halk Partisi hey
et halinde geldi. Hay hay dedim, kendileriyle 
görüştüm, yanımızda vali yoktu. Hoş geldiniz 
dedim. Saat 9 du. Bu saatte gelmenize, üzüldüm, 
yarın gelir sizinle karşı karşıya konuşurduk, ne 
var ne yok, dedim, iyilik dediler, yalnız tazyik 
var dediler. Burada Milletvekillerinin söyledik
lerinin aynını söylediler. Dedim ki, madde gös
terin. DÖrt noktada hülâsa ettiler. Biri gazete
lere ilân verilmesinde eşit muamele yoktur de
diler 

Açık konuşuyorum arkadaşlar; Demokrat 
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Partinin bütün kıymeti sarih olmaktır, açık ko
nuşuyorum ve açık konuşacağım arkadaşlar 
(Bravo sesleri) Tekrar ediyorum, gazetelere mü
tenasip şekilde ilân verilmiyor dediler. 

İkincisi :• Demokrat Parti kongresinde bir 
memura zabıt kâtipliği yaptırmışlar. 

Üçüncüsü: Esirgeme Kurumunun toplantı
sında tazyik edilmiş, kurumun kongresine mü
dahale edilmiş. 

Dördüncüsü: Bir mütaah'hide, C. H. P. sine 
mensuptur diye hakkı verilmemiş dediler ve 
başka bir şey söylemedile». Tekrar sordum, yine 
başka bir şey söylemediler. 

Demekki, ıstırap memleketin emniyetini sar
sacak şeyin Malatya'da bana akseden ifadesi 
budur. Peki yarın konuşuruz dedim. 

Malatya'ya girdiğim vakit beni binlere hal
kın karşıladığını gördüm. Bu arada C. H. Par
tisi mensuplarının da karşıladığını ve alkışladığını 
gördüm/Dolaştıktan sonra ziyaretlerimi yaptım. 
Demokrat parti mensuplariyle görüştüm, açık gö
rüştüm. Kapalı işimiz yoktur. Oradan C. H. 
Partisine gittim, görüştüm. Bir nezaket ziyare
ti olması dolayısiyle başka birşey söylemediler. 
Oradan ayrıldıktan sonra gittim ve mevzuubahis 
olan dört şikâyeti tetkik ettim. 

1. Gazetelerin vaziyeti hakkındaki durumu 
tetkik ettim. Vali gazetelerde çıkan ilânları "gös
terdi. Bu her yerde olan şikâyetlerdendir. İlân
lar her iki tarafın gazetelerinde de çıkmaktadır. 
İlân verme meselesi memlekete siyasi bir ıstırap 
verecek mahiyette değildir. Nitekim bu muhalefe
te de ıstırap verecek bir vaziyet arzetmiyor. 

2. Esirgeme Kurumu meselesidir. Bu mü
essesenin vaziyetini tetkik ettim. Vali bir yazı 
yazarak merkezden bir müfettiş istemiş, gönderil
miş? Bu müfettiş? C. H. Partisinin eski Milletve
killerinden olup şimdi müfettişlik vazifesini gör
mekte olan zattır. O, müessese hakkında bir ra
por vermiş tahkikatı bitirilmiş ve evrakı adliyeye 
verilmiştir, arkadaşlar. (Bravo sesleri). 

Üçüncü şikâyet, bir memur Demokrat Parti 
kongresinde zabıt kâtipliği yapmıştır. Bunu 
valiye sordum, maatteessüf gördük dedi. Tabiî 
bir valinin zabıt kâtibini seçmesi veya seçmeme
si varit olamaz, zannederim. Maamafih bu hata
nın tashih edildiğini söylediler. 

Dördüncü nokta; Halk Partisine mensup 
bir mütaahhide hakkı verilmemiş iddiasıdır. 
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Bunu daha esaslı ve dikkatli bir şekilde tet

kik ettim. 
Vaktiyle sabık vali tarafından bir sinema bi

nası satılığa çıkarılmış ve onun bedeli karşılık 
gösterilerek bir taahhüde girişilmiştir. Bu taah
hüdü de Abidin Karakaş isminde bir zat almış
tır. Bina satılamamış tahsisat, tahakkuk etme
miş bu şekilde kalmıştır. Fakat işin garibi vâki 
olan bu hâdiseden sonra bir demokrat mütaahhit 
sabık validen şikâyetçi olarak Başbakanlığa yaz
mış, Başbakanlık bu şikâyeti bize gönderiyor, biz 
de demokratın hakkı, verin diye valiye yazm de
mişiz. Son,ra Abidin Karakaş'm şikâyeti de Baş
bakanlığa gelmiş oradan yine bize gelmiş, Biz de 
bu zatın hakkını verin diye yazmışız. İki yazı da 
valinin önünde durmaktadır. 

Asıl meseleye gelince: Asıl mesele şu veya 
bu siyasi meseleden ziyade hususi muhasebenin 
takatinin olmamasındadır. Araya seçim girmiş, 
ifadelere nazaran sabık vali tarafından da bir
çok tahsisat halkevlerine verilmiştir. Bu suretle 
hususi muhasebenin tediye kabiliyeti kalma
mıştır. Valiye dedim ki, hattâ yanımda" defter
dar, hususi muhasebe müdürü, nafia müdürü de 
vardı, bu, doğru bir şey değildir. Madem ki bir 
ilân verilmiştir, mütaahhit bu ilâm ciddî bir 
müessese olarak kabul etmiş ve girmiştir, hak
kını vereceksiniz, kırın.sarın verin dedim. Müş
teki Halk Partiliyi çağırdım, onun yanında söy
ledim. Vermiş olduğum direktif dâhilinde, büt
çeden bir ayırma yapıp ucun ucun ödiyecekler 
ve bana da bildireceklerdir. 

Arkadaşlar, Malatya'da Halk Partililer ta
rafından bana vâki olan şikâyetler bu dört 
maddeden ibarettir. Beşinciyi bana söylemediler, 
var da söylemediler veya yok da söylemediler, 
bilmiyorum. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Bunun 
siyasi huzursuzlukla ne alâkası vardır? 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Devamla) —• Şimdi bu arzetmiş oldu
ğum bir büro muamelesinin, bir muamelei mali
yenin küçük hâdiselerin, Hamdi Orhon'un be
yan buyurdukları gibi Malatya diye bir feryat 
vaziyetinde olduğunu bendeniz hissetmedim. 
Dolaştığım zaman bana hiçbir kimse başka bir 
şey söylemedi. 

HAMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Malat
ya yangın içinde imiş. Bu izahatınızdan anla
dık. (Gülüşmeler) 
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CEMAL REŞİT EYÜBOÖLU (Trabzon) — 

Malatya belediye seçimlerini feshetmeye karar 
verdiniz mi? 

RÜKNEDDÎN NASUHİOĞLU (Devamla) - • 
Diğer bir mesele; aylardan beri muhalif mat
buatta ve bilhassa muhalefette mevzuubahis 
olan ve İçişleri Bakanının altını üstüne getiren 
bir mesele de bu Malatya'daki hâdisedir. Hâdi
se dediğim, dilimin alıştığı içindir. Çünki ben bu
na hâdise demekten daima uzak kalırım. Mesele 
Yüksek Meclisin ve efkârı umumiyenin malû
mudur. Bakanlar Kurulunun vermiş olduğu bir 
kararı, Malatya Belediyesi içtihada saparak 
yerine getirmemiştir. Biz bu kararın icrasını 
zaruri ve tabiî gördük. Çünki bu memleketi biz 
Demokrat Partililer tek bir mânada anlamış 
bir memleket olarak görürüz.-Muhalefet parti
sine mensup arkadaşlar ve hattâ gazeteler bu 
meseleyi bir polemik mevzuu yaptılar, kendile
rine cevap vermedim. Cevap vermedim çünki, 
analarından doğdukları vakit babalarının koy
duğu ismi saklıyarak yazı yazan insanlara ben 
cevap vermek mecburiyetinde değilim. Evvelâ 
cesareti medeniye ile bizzat kendi hüviyeti ile 
ortaya çıkar... (Sağdan ismini açıkla sesleri) 
Ona göre cevap veririm. 

Hepiniz bilirsiniz. Ulus gazetesinde yazan 
bir zat var. Mütemadiyen, hattâ öyle yazıyor ki, 
ben kanunları kauçuk gibi çeker uzatır ve ha
zan da büzer ufaltırmışım. 

Arkadaşlar, ben kanunları Meclisin anladığı 
mânada anlarım. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar) Ben kanunları milletin anladığı mânada 
anlarım. (Soldan bravo sesleri) Kanun* efkârı 
umumiyesinin bir ifadesidir ve kanunun en bü
yük tarifi budur. Ben kanunu, şu veya bu parti
nin bünyesine yapışmış, biyolojik bir teşekkül 
mânasında anlamam. (Soldan bıravo sesleri) Bu 
bakımdan bu neşriyat üzerine bu iddia üzerine 
şimdilik mâruzâtım budur. 

Diğer taraftan, sordular ki, Malatya Beledi
ye Reisini reddetmişiz, ve müddetini gegirmişiz., 
Bu suretle yine Dâhiliye Vekâleti Kanunu alt
üst etmiştir. Biz kanuni bir meseleyi kendi cep
hemizden mütalâa ediyoruz. Takdir buyurursu
nuz ki; şu veya bu şekildeki mânaya gelen mev
zuun daima şu veya bu tarafın kazanması ihti
mali vardır. Hiçbir vakit bir tarafın noktai na
zarı, diğer tarafı teçhil edemez. Netice itibariyle 
hukuki vaziyetin halledilmesi için kendine mah-
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sus kurullar ve kurumların karariyle nihayet 
bulur. 

Binaenaleyh Malatya Belediyesi hakkındaki 
görüşüm budur. 

BAŞKAN -^ Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Kürsüden söyle

mem lâzım. (Sonra sesleri) 
BAŞKAN — Kürsüye sıranızda gelirsiniz. 
İÇİŞLERİ BAKANİ RÜKNEDDÎN NASU

HÎOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, bu arada 
Erzincan Valiliğinden bahsettiler. Bendeniz 
seyahatta idim, Erzincan Valisi hakkında bir 
sual verilmiş, geldiğim zaman muttali oldum. 
Sırası geldiği zaman cevabını vereceğim. Halk 
Partisine mensup bir arkadaşım bana bu zat 
hakkında bahsettiler, bir madde ve sarahat gös
termedi. Erzincan Vilâyetinde halktan, Halk 
Partisi mensuplarından değil, buradaki mebus
lardan ve takriri veren zatten başka fertlerin 
her hangi birinden maddeye müstenit şikâyet 
almış değilim. Mamafih bu suale hazırım, resmî 
ruznamede yeri geldiği vakit izahatta buluna
cağım. Şimdilik daha fazla izahatta bulunamı-
yacağım. 

Hamdi Orhon'un fikrince bütün bunlar ruh 
karartan bir heyula halindedir. Fakat biz bunu 
böyle görmiyoruz. 

Hareketlerimiz, demokrasiyi inkâr mânasın
da imiş. 

Efkârı umumiye, hareketlerimizin demokra
siyi inkâr veya teyit ettiğini şüphesiz ki, ifade 
eder. 

Partiler arasında kardeşlik meselesinin te
kevvün etmesi şüphesiz ki, bir hükümet ve bir 
ferdi millet olarak bendenizin de en üstün ar
zumdur. Bunu mütekabil düşünmek zarureti 
vardır. 

Yeni bütçe, eski bütçenin kopyasıdır, dedi
ler. Bu husustaki izahatımı bilâhara arzedece-
ğim, şimdi sizi işgal etmiyeyim. 

Yalnız, bu ifadeler arasında şayanı dikkat 
bir hususa rasgeldim. Dediler ki, Dâhiliye Ve
kâleti altüst olmuştur. Valilik müessesesinde 
istikrar yoktur, memurlarda istikrar yoktur, 
dediler. 

Biz, elimizdeki kanunları tatbik ediyoruz. 
Bu kanunlar bizim çıkardığımız kanunlar değil
dir. Bu kanunlar, sabık Hükümetin intihap ari
fesinde çıkarmış olduğu kanunlardır. (Soldan, 
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bravo sesleri, alkışlar) Ve o kanuna müsteni
den intihabın arifesinde yapılan tâyinlerin 
miktarını Büyük Meelise arzetmiştim. Yalnız 
şu kadarını söyliyeyim ki 140 bin liradan iba
ret olan harcırahtan 1950 Mart ve Nisan ayla
rında sarfedilen 74 bin liraya mukabil tarafı
mızdan 9 ayda ancak 64 bin liralık nakil yapıl
mıştır. Bizim 9 ayda sarfettiğimiz miktar bir 
inkılâbın ferdasında, o 74 bin lira ise bir inti-

.habm arif esindedir. (Soldan alkışlar). 
Gene bu mevzuda Hamdi Orhon arkadaşımız 

muhtar ve belediye seçimleri sırasında bâzı 
müddeiumumiler ve kaymakamların yerlerin
den kaldırıldığını ve bu suretle seçim emniye
tinin sarsıldığını beyan ettiler. Arkadaşlar, 
Demokrat Parti iktidarda bulunduğu zaman 
yapılan seçimler bu Meclisin, bu milletin ve 
bütün dünyanın gözünün önünde cereyan et
miştir. Ama ben ifade ediyorum ki 1946 seçim
leri de gene dünyanın ve milletin gözünün önün
de cereyan etmişti. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar). 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Bir sual soracağım. (Kürsüye sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, söz almış arkadaşla
rımız vardır. Sıra onlarındır. Eğer yeriniz
den, kısa bir sualiniz varsa sorabilirsiniz. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, evvelce de arzetmiştim sualim var, 

diye. Müsaade buyurun soralım. (Gürültüler). 
BAŞKAN — Efendim, söz sırası diğer arka-

daşlarımızdadır. Elimizde İçtüzük var efen
dim, muhalif olursa tçtüzük tatbik edilmez, 
muvafıka tatbik edilir, gibi tefsir edilir mi1? 

Emin Kalafat. 
EMÎN KALAFAT (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlarım, şahsına, şahsiyetine, karak
terine, hâdiseleri, olayları samimî olarak 
görüşüne kaani bulunduğum Sayın Hamdi Or
hon'un söylemiş olduğu sözler, soyadlarımız 
ayrı olan adaşım Emin Erişilgil'in zamanı ida
resinin son devresine raslıyan zaman içeri
sinde maksadı ve beğenilen neticeleri malûm 
olan düşüncelerle ısdarma felesefi ve terviyevi 
düşüncelerle, tavassut ettiğiniz kanunların, 
tatbikatta umulan neticeleri vermediğinin, in
tibak intakı hak kabilinden olduğu için, Ham
di Orhon'a gösterdiği samimiyetten dolayı te
şekkür ederim. 
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Çok muhterem arkadaşlarım; Bütçe Komis

yonu Sözcüsü olmak itibariyle Dâhiliye Vekâ
leti Bütçesinin konuşulmasında belki benden 
daha çok beklenen rakamlar üzerinde konuş-
mamdır. Bu küçük mukaddemeden istihdaf 
ettiğim gaye de yine aynıdır. 

İçişleri Bakanlığının çalışma şekillerini tâ
yin ve tesbit eden mevzuatın bozuk neticeleri
ni Sayın Orhon kâfi ve zengin misalli delilleriyle 
ifade ettiği için bunların yeter görünerek bö
lümlere bir an evvel geçilmesini rica ediyorum. 
(Soldan alkışlar) 

DEVLET BAKANI FEVZİ LÜTFİ KARA-
OSMAN OĞLU (Manisa) — Muhterem arka
daşlar; sizi temin ederim ki, bu akşam burada 
söz almak niyetinde değildim. Fakat bir müd
det evvel muhalefet partisine mensup bir 
milletvekilinin konuşmaları beni âdeta icbar 
etti. Ruhları karartan heyula, baskı, eşit mua
mele, vicdan huzuru, seçim emniyeti, idare me
murlarının tereddüt altında bulunması, valile
rin dedirgin olması. Zannettim ki, bu arkadaş
lar konuşurken burada ve Türkiye'de Halk 
Partisi iktidarı hâkimdir. O kadar alışmıştır ki. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Âlem yine ol âlem, devran yine ol devran.. (Sol
dan Gürültüler) 

BAŞKAN — Cemal Bey, içtüzük hükümle
rini tatbik eder ve sizi dışarı çıkarırım. Rica 
ederim, mütemadiyen bu şekilde hareket ediyor
sunuz. 

FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) Evlâdım çok tecrübesizsin, toy bir ço
cuksun sen... (Soldan alkışlar) 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Nezaket ve terbiye icabı bu şekilde söylenmez.. 

MEHMET SADIK ETİ (Malatya) Reis Bey, 
bir milletvekiline çocuk deniyor, müdahale etmi
yorsun. 

BAŞKAN — Sen de kendisinin çocuk olma-' 
dığmı çıkar söylersin... 

FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Sevgili kardeşlerim, bu memlekette 
hakikaten bu muhalif arkadaşların söylediği 
şeyler hâkim idi, söylediği idare iş başında idi. 
Memleket işleri bir cendere içinde nal ile mıh 
arasında yaşıyormuş gibi konuştular. Buraya 
gelen insanlar bugün rahat ve huzur içinde bu
lunan insanlar, bu devirlerde Türk milletinin 
mağdur çocukları ezilirken, hapisanelere sürü-

— 593 — 



B : 49 23. 
lürken ve seçimlerde hilelere mâruz kalırken, 
sandık başlarında döğülürken bu arkadaşlar ha
kikaten huzur içinde idiler. 

O huzur içinde olan insanlar o huzurlarında, 
işlenen şeyleri hatırlıyorlarmı ki bu memleketin 
bugün de sıkıntı içinde olduğundan bahsediyor
lar? 

Sevgili kardeşlerim bunu ben ve siz idrak 
etmemişsek kendileri idrak etmiş olmalıdırlar. 

Devir, hakikaten o kadar değiştiki dün, ev
velsi gün şu büyük kürsüden eski alışkanlıkla-
riyle adeta bize ihtar edercesine; bize itap eder
cesine, bize tam edercesine hitap ettiklerini 
görerek eski iktidar sanki bizmişiz intibaını 
uyandırmak ister bir halleri var. Tablo çok 
değişti. Büyük Millet Meclisi değişti. Türk 
Milletinin sokakları değişti. Bunları idrak 
etmiyenler eski hazin günlarini tekrar eder
lerse Türk Milletine giran gelir. Burada söz al
mamın yegâne sebebi bunu idrak ettiğim içindir. 
Dedilerki; bir muhalif mebus bir valinin koluna 
girerse o valinin derhal yeri değiştirilirmiş. 

Sevgili arkadaşlarım, biz bir muhalif mebu
sun bundan üç ay evvel, beş ay evvel her hangi 
bir vekil, bir valinin koluna nasıl girdiğini bili
riz, bunları haber almış insanlarız. 

Bir muhalif mebusun koluna girmiştir diye 
vali derhal değişmemiştir arkadaşlar. Valiyi iğ-
va etmeye çalıştığı için, vali vazifesine sadık 
kalmadığı, dikkat etmediği için değiştirilmiştşir. 

Arkadaşlarım, vali bu memlekette bir tek iş 
için değiştirilmektedir, o da Türk Milletinin hu
zuru ve rahatı için. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar). 

Fakat şuraya buraya gidip o valiye eski gün
leri hatırlatanlar ve o valiye eski günlere hasret 
çektiğini ve eski günlere avdet etmesini istiyen-
ler olursa vali de, hepsi de değişecektir.. O ka
dar değişecektir ki belki haksızlıklar da olacak
tır. Bütün bunlar Türk Milletinin hasret çekti
ği ve fakat muhalif arkadaşların bilmediği, bi
lemediği hürriyetin gerçekleşmesi için olacaktır. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Bütün gayret ancak hürriyet ve yıllarcadır 
istihsaline çalıştığımız ve ağzımızdaki susuzlu-, 
ğun dudaklarımız titriyerek üstüne doğru koş
tuğumuz tek işimiz onu ebedileştirmek ve temel
leştirmek içindir. Bunu ebedileştirmek istemi-
yenler tekrar gelir sitemlerde bulunurlarsa on
lara vereceğimiz cevap: tekrar eski günler gel-
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miyecek ve yaşanmıyacaktır. Çünkü siz eski 
gün1 eri istiyorsunuzdur demek olacaktır..... 

Bu memlekette herşey olacaktır, bu memle
kette belki günler ve yıllar geçtikten sonra bel
ki Demokrat Parti iktidarı her hangi bir gün 
seçimi kaybedecektir; fakat bu memlekete bir 
daha hürriyetsizlik gelmiyecektir. Ve bu memle
kette bir tek adam, iki adam, bensiz bu memle
ket işleri görülemez diyemiyecektir. (Soldan 
şiddetli alkışlar, bravo sesleri). 

Ben buradan Halk Partisinin demin biraz 
asabiyet göstermek istiyen genç arkadaşıma hi-
tabetmek istiyorum. Bu memlekette her şey ol
malıdır, fakat genç arkadaş, bu memlekette tek 
adama, ancak gensin, Aınerikanvari bir tâbirle 
başkan sensin demek bir daha varit olmıyacak-
tır ve görülmiyecektir. (Soldan alkışlar, bravo 
sesleri). 

Bu memlekete diktatörlük bir daha gelmiye-
ceği gibi, memlekette bensiz işler görülemez; ben
siz görülen işler noksandır, yarımdır, bozuktur 
diyenler bu memleketin ikiliğine asıl saik olan, 
ikiliğini meydana getirmek istiyen insanlardır. 
(Soldan bravo sesleri). 

Sevgili arkadaşlarım, hepiniz binbir ezadan, 
binbir eziyetlerden gelmiş insanlarsınız. Sizler 
o eziyetleri çekerken bugün burada heyecanla
nan genç. belki bir yerde mücftirdü, belki bir 
yerde memurdu, fakat bütün bu azapların öte
sinde idi. Fakat azap çeken1 ere b:raz hürmet 
etmek ve bu. kürsüye çıkarken dahi çekilen 
eziyetleri hesaba katarak o eziyetleri çekenlere 
karşı hürmetkar olmak lâzımdır. (Soldan bravo-
sesleri, alkışlar) 

Bu memlekette yıllarca ,genç Türk çocuk
ları takip edildi. Bu memlekette yıllarca insan
lar eza içinde yaşadı. Tabutluklara girdi. Baş
larında elektriğin büyük kuvvetleriyle işken
celer yapıldı. Bu genç arkadaş nerede idi? 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Size maziyi hatırlatmak acısını maziyi, ge
cenin bu ilerlemiş vaktinde hatırlatarak size 
ıstırap vermek istemiyorum. Fakat» bu, muz-
tarip milletin çektiklerini biraz hesaba katmak 
ve geçmiş şeylerin de artık muhasebesini bir 
tarafa 'bırakmak bizim yegâne işimizdir. Ama, 
hürmetkar olmak lâzımdır. 

Arkadaşlar ezilen insanlar bir tek şey için 
| ezilmiştir. Bu memleketin hürriyeti, ancak bir 
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tek insan hâkim oldukça, bu memleketin işleri j 
iyi gider, sözünü ortadan kaldırmak için • 
ezilmiştir. 

Sevgili kardeşlerim, bâzan hakikaten hepi
miz asabileşiyoruz. Fakat bu devir geçecektir. 
Bu kürsü hakiki hatiplerini bulacaktır ve bu 
kürsüden artık hürriyetten bahseden sözler de 
konuşulmıyaeaktır. Ve bu kürsüden artık eza
lar ve cefalar gerek hakiki olarak ve gerekse 
Hamdi Orhon Beyin dediği gibi sahte olarak 
söylenmiş olan sözler artık gelmiyeoektir. (Sol
dan alkışlar) İşte ozaman her şeye müştak 
hürriyet ve demokrasi hakkıyle gelmiş olacak
tır,-Onu siz büyük mücahitler hiçbir şeyden yıl
madan ve daima cesur olarak yürüyeceksiniz. 
Onlar tam ve düşnamda bulunsunlar asla 
hiçbir pervanız yoktur. (Soldan bravo sesleri 
ve şiddetli alkışlar) 

CEMAL REŞİT EYÜBO&LU (Trabzon) — 
söü istiyorum, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — İçtüzük hükümleri bunu âmir
dir, size de söz vereceğim. Sırası gelince konu-

• sursunuz. 
CEMAL REŞÎT EYÜBOÜLU (Trabzon) .— 

Salondan çıkarken (Haydi git, git sesleri) 
FERİD MELEN (Van) — (Salondan çıkar

ken «Kaçma kaçma» sesleri) Kaçırıyoruz, gele
ceğiz. 

FERİT KILIÇLAR (Muş) — Korkak herif
ler, soyuyorsunuz soyuyorsunuz kaçıyorsunuz. 

BAŞKAN — Ferit Bey, İçtüzük hükümlerini 
tatbik ederim. Rica ederim müdahalede bulun
mayın. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem arİ 
kadaşlar, memleketimizde hizmet bakımından 
idari, adlî ve siyasi olmak üzere üçe ayrılan 
ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununa göre 
silâhlı icra ve inzibat kuvveti olan polis ve jan
darma umumi zabıtayı teşkil eder. 

Devlet ve milletin, inzibat ve asayiş bibi en 
mühim hizmetlerini hayatı pahasına gece ve gün
düz, soğuk ve sıcaklarda ifaya çakışan bu vatan 
çocuklarının bakım ve ıslaha muhtaç hususların
dan bir kaçını söyliyerek, bu noksanların ta
mamlanmasını, içişlerimizin . iç yüzünü pek iyi 
bilen sayın Dahiliye Bakanımızdan ve mesaisi 
cidden takdire lâyık emniyet genel müdürün
den ehemmiyet ve samimiyetle rica ederim. 

1. Hemen yurdumuzun her tarafında, polk;, 
merkez ve karakol binaları kiralıktır. Bu halin 
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gerek asayiş ve gerek sair bakımlardan doğru 
olmadığı kanaatindeyim. Her il ve ilçenin imar 
plânına göre polis merkez ve karakolları inşası 
lâzımdır. Ayni zamanda her karakolun yemek
hane, yatakhane, kütüphane, istirahathanesi 
mutlaka bulunmalıdır. 

2. Polisin hizmet saati ayarlanmalıdır. Her 
an ve her yerde faal olması ieabeden emniyet 
hizmeti periyodik hizmet grupları ile görülmeli
dir. Bir grup istirahatta, bir grup ihtiyatta, bir 
grup vazifede olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

3. Polislerin maaşları, hizmet ve salâhiyet
lerine' göre çok azdır. İyi hizmet ve adalet ba
kımlarından polisin mutlaka terfihi şarttır. 

4. Polislere her sene verilen bir kat elbise 
azdır. Kıyafetinin önleri açılmalı ve senede iki 
kat elbise verilmelidir. 

5. Yüksek kabiliyet gösteren, polis memur 
vo âmirlerini ileri teşkilâtı olan Devlet polis 
teşkilâtında staj yapmalarını mutlaka sağlama
lıdır. 

6. İyi polisi iyi öğretmen yetiştirir. Polis okul 
ve enstitüsünde hoca olacak kimseleri, hem po
lis teşkilâtında ve hem de ecnebi devletler teş
kilâtı nezdinde staja tâbi tutarak yetiştirmelidir. 

7. Okulları nazari tedrisattan kurta
rıp, ameli ve pratik bilgilerle teçhiz edecek şe
kilde tanzim etmek icabeder. 

8. Teknik polis lâboratuvarlarını süratle 
merkezde ve büyük bölge merkezlerinde tesis 
etmelidir. Adaletin şaşmaz şekilde tecellisi 
için bilhassa kriminalistik lâboratuvarlarmı te
sis şarttır. 

9. İleri devlet polislerinin teknik ve tekâ
müllerini daimî surette takip için polis ataşe
liklerini ihdas etmelidir. 

10. Emniyet Teşkilâtı Kanununun 27, 28 
nci maddelerini, kaymakamlık kursu ile ahenk
li kılarak emniyet müdürü yetiştirilmesini es
kisi gibi kaymakam yetiştirme usulleri ile 
ahenkli kılmalıdır. Emniyet Genel Müdürünün 
Polis Teşkilât Kanununu günün ihtiyaç ve 
icaplarına göre hazırlamakta olduğunu duyarak 
sevindik. Bu tasarının bir an evvel Büyük Mec
lise gelmesini bekliyoruz. 

11. Polisin terfi esesları çok bozuktur. 
Ekmek yemek mukabili olduğuna ve muhab
betin mideden geldiğine göre, en yorucu ve 
yıpratıcı olan polisin, vazifesinde senelerce ça- • 
lıştığı haMe maaş ve rütbesi artmıyan polisten 
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daha ciddi hizmet beklemek mümkün değil
dir. (Pek doğru sesleri). 

12. Polisin sigorta ve yardımlaşma sandığı 
kurulmalıdır. Polise verilen vazife saatleri 
azaltılmalıdır. Polisin sağlığı hususunda dik
katli olunmalıdır. Binaenaleyh, canımız yandı
ğı zaman polis, polis diye gece ve gündüz her 
yerci.? onu can yoldaşı olarak aradığımıza gö
re polise hürmet ve ondan tam hizmet bekle
mek için de bu temennilerimin temininin şart 
olduğu kanaatindeyim. (Bravo, doğru sesleri). 

13. Muhterem arkadaşlarım, millî emni
yet mevzulumda çok geri ve iptidai bir vaziyet
teyiz. Millî emniyeti bu atalet ve bataetten 
süratle kurtarmak ve bu işi hazerde mevzua
tın da verdiği imkândan bilistifade Emniyet 
Genel Müdürlüğüne bağlamak doğru olur ka
naatiyle bu mühim mevzua daha fazla dokun
mak istemiyorum. (Alkışlar, çok doğru sesle
ri). Arkadaşlar, programlı çalışmaz ve rasyo-
nalizasyonu sağlamaz isek kolay kolay muvaf
fak olamayız. Misal olarak İçişlerinden bah
sederek mukayese yapmak istiyorum. 
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Vilâyetler idaresi, 
Mahallî İdareler, 
Zat İşleri, 
Nüfus İşleri, 
Teftiş heyeti, 
Hususi Kalem, 
Evrak, 
Hukuk Müşavirliği 
Seferberlik. 
Levazım, 
Tetkik Heyeti. 
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Bu mukayeseden de anlaşılacağı gibi 1929 sene
sinde meriyet mevkiine' giren Teadül Kanunu ile 
kabul olunan kadro yirmi bir senede bir mislin
den fazla artmıştır. Buna rağmen fiüî- vaziyet 
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1929 senesinin aynıdır. Yani bu gün istifade 
tolunan kadro gene 1929 kadrosudur, fş, kadroya 
göre taksim edilmemiş muayyen şahıslara yüklen
miştir. Çünkü kadrolar işe göre değil, adama 
göre ihdas edilmiştir. îş taksiminde katiyen öl
çü yoktur. Hangi tarafa bakılsa iş, bir kaç kişi
nin üzerindedir. Bunlar da daimî mücadele ha
lindedir. Buna mukabil ekseriyeti teşkil eden 
kısım gazete okumakla veya çalışanları lâfa tut
makla vakit geçirir. Bunların mesaisi kontrol 
edilmez. Çünkü memurun mesaisi, yaptığı işle 
değil, sabah ve akşamları devam cetvellerine koy
dukları imza ile ölçülüyor. Halbuki ölçü ile ve
rilen iş memuru otomatik olarak kontrol eder. 

4598 sayılı Kanunun, memurlar için tanıdığı 
terfiler fark gözetilmeden yapılıyor. Yani ehil 
olan veya olmıyan tefrik edilmiyor. Bunda da 
daima kayırmas zihniyeti hâkimdir. Teşkilât ka
nunları hazırlanırken birçok kademeler vücuda 
getirmiştir. Bunlar işleri geciktirmekten başka 
fayda temin etmiyor. 

Meselâ, bir genel müdürlükte : 
Genel müdür, genel müdür muavini, şube 

müdürü, şube müdür muavini, şef, mümeyyiz 
kademeleri mevcuttur. Buna göre memur tara
fından yazılan bir yazı yedi kademeden geçmek
tedir. Bu yazı bakan tarafından imza edilecekse 
müsteşar muavini ve müsteşardan geçmesi lâzım
dır. Bu takdirde kademe dokuza çıkıyor. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
FEYZİ BOZTEPE (Devamla) — İşleriu gü

nü güne çıkması kabil olmuyor. Bunlardan, biri
nin birkaç gün bir komisyonda bulunması ve saıi-
ı'e gibi sebeplerle evrak imzada kalıyor ve geciki
yor. 

Bu kadar kademe vücuda getirilmesine muka
bil salâhiyetsizlik vardır. Mesuliyet ise yalnız 
•Velime olarak kullanılıyor. Meselâ; bir genel mü
dürlükte daire reisi ve şube müdürü tamamen sa-
lâhiyetsizdir. mesuliyeti yoktur. Bunlar kade
meden kademeye kâğıt havale ederler, ve çıkan 
kâğıtları da kademe kademe imzalarlar. Esas 
itibariyle iş, onu yapabilecek adama veriliyor. 
Mesul ve salahiyetli makam ile karşı karşıya ge-
len her hususta muhatap olan bu memur oluyor. 

BAŞKAN — Müddet doldu, 10 dakika da ge
çiyor. 

Rey vermiyen arkadaş var mı?... Rey topln-
ma muamelesi bitmiştir. 

Ahmet Başıbüyük, 
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Müsaade 

buyurursanız, idareciler ve idare mesleki hak
kında birkaç cümle arz ile söze başlıyacağım. 

Sağlam, ehliyetli karakterli bir idare kadro
suna istinadetmiyen inkılâp hamlelerine giri
şenlerin tarihe devredecekleri hesap, bütün hüs
nüniyetlerine, fedakârlıklarına rağmen sadece 
hüsrandır. Kötü idareciler içtimai nizamın bo
zulması, halkın devlet mekanizmasına karşı 
beşlediği iyi hislerin yok olması için lâzım olan 
vesaiti hazırlalar. Bu bakımdan idareciler üze
rinde ne kadar hassasiyetle durursak okadar 
yerinde hareket etmiş oluruz. Denebilir ki, 
dünkü iktidarın yıkılması bâzı idarecilerin hüs
nüniyetinin yokluğu, insan ve cemiyet ruhuna 
nüfuz kabiliyetlerinin bulunmaması ve jestleri
nin de mühim rolü olmuştur. Demokrat parti 
iktidarının idareciler için parolası şudur; cemi
yetin müesses ahlâk ve fazilet telâkkisine uygun 
karakterde nefsine hâkim, teşebbüs ve icrada 
eesur, takipte musir, ceza ve taltifte âdil, doğ
ruya, güzele ulaşmakta idealist idare âmirlerini 
iş başına getirmek suretiyle ruhlarını her daim 
hürmetle andığımız Sivas Valisi Reşid Akif Pa
şa, Trabzon Valisi Kadri paşaların ruhunu çürü
tecektir. 

Muhterem arkadaşlar; Dâhiliye Bütçesi ko
nuşulurken işlerin daha iyi yürümesi, vatandaş
ların haklarının suhuletle istihsali bakımından 
lüzumlu gördüğüm bâzı temennilerde bulunaca
ğım: 

1. Bir vilâyete yeni tâyin edilen valinin ilk 
defa karşılanmasına mahsus bir merasim vardır. 
Bütün daire müdür ve memurları vilâyetin mü
nasip bir yerinde bir bölük halinde yeni valile
rini bekler, vali gelir kendilerini takdim eder ve 
dağılırlar. 

Ama hizmetlerini aksatması ve şeflik siste
minin de bir numunesi bulunması bakımından 
bu işe son verilmesini Sayın Bakandan rica ede
rim. 

2. Mülki ve idari taksimatın, iktisadi, içti
mai ihtiyaçlara uygun ve vatandaşa kolaylık te
min edecek bir duruma konulması lâzımdır. 

3. 2311 sayılı gayrimenkule tecavüzün de f i 
hakkındaki kanun idare amirliğine haksız teca
vüzde bulunanların o gayrimenkulden çıkarma 
salâhiyeti vermiş isede maalesef tatbikatta bil
gisiz ve bâzan suiniyetli karakol komutanlarının 
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yaptıkları tahkikata dayanarak verilen karar
lar memlekette bir huzursuzluk kaynağı olmak
tadır. Vakitlerinin müsait zamanlarında bu gibi 
işleri bizzat idare âmirleri tarafından yapılma
sına zaruret vardır. Bunun teminini Sayın Bakan
dan istirham ederim. 

4. Tek dereceli seçimden sonra teşekkül. 
eden Recep Peker Hükümeti tarafından mahza 
iktidarın muhafazasına gayret endişesi i]e ana 
hatları Birinci idareciler Kongresi tarafından çi
zilen iller İdaresi Kanununun değiştirilmesinde 
mutlak bir zaruref vardır. Bu züTruretin başında 
işlerin, formalitelerin uzaması gelmektedir. 
Bundan maada namütenahi salâhiyetlerle teç
hiz edilen valiler hakkında hiç değilse ihmali ma
hiyette bir suç kabul edilmesi de en basit bir 
hukuk kaidesi icabıdır. Şimdiye kadar vazifesi
ni kötüye kullanan birçok idarecilerden bir tek 
mahkûm olan yoktur. 

5. Osmanlı İmparatorluğundan kalan eski 
bir kanunla medeni Türk camiasının nesep, ve
raset ve intikal gibi mühim konuları içerisine 
alan nüfus işlerinin idaresine imkân yoktur. 
Bahusus çok yerlerde nüfus kayıtları ihticaca 
dahi salih değildir. Bunun da düzelmesi icabeder. 

6. Kumar âfetinin cemiyetimizde açtığı de
rin içtimai ve iktisadi yaraları burada teşrih 
etmeye imkân ve lüzum görmüyorum. Bunun 
kökünden kazınması için mahalle kahvelerinden 
işe başlamak kâfi gelmez. Bugün Türkiye'nin 
her tarafmda açılması moda haline gelen şehir 
kulüplerinde binlerce lira ortaya konarak ku
mar oynanmakta ve buna bilhassa bu işleri ön
lemek vazifesiyle mükellef âmir ve memurlar da 
iştirak etmektedirler. Bunu önlemek için Ceza 
Kanununda tadilât yapma zamanının geldiğine 
kaniim. 

7. Türkiye'nin her hangi bir köşesinden 
kalkıp İstanbul'a giden çirçok vatandaşları ko
laylıkla arayıp buldukları randevu evlerinin 

j mahallî emniyet teşkilâtı tarafından bilinmeme-
j sine imkân tasavvur olunamaz. 
I Saym Bakan'm bu muammanın çözülmesine 
j hassaten ehemmiyet ve gayret sarfetmesini di

lerim. 
BAŞKAN — Said Bilgiç. 
SAİD BlLGÎÇ (İsparta) — Muhterem arka

daşlar, eğer Hamdi Orhon bu şekilde konuşma
mış olsaydı ben burada konuşmak ihtiyacında 
değildim. 23 yaşından beri Halk Partisinin de-
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vamlı takibine mâruz kalmış bir vatan evlâdı sı-
fatiyle, demin Sayın Devlet Bakanı Fevzi Lût-
fi Karaosmanoğlu'nun bahsetmiş oldukları ta
butluğu bilen ve gören bir arkadaşınız sıfatiyle 
huzurunuzda konuşmak istiyorum. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar). 
. Aziz arkadaşlar, bundan daha evvel Halk 
Partisi iktidarı devrinde idare ve idare âmirleri 
tâbirlerini anlayış tarzı üzerinde durmak iste
rim. 

C. H. P. sinin memleketin kaderine hâkim ol
duğu devrede idare tâbiri atlatma, takip, taras
sut, tethiş ve işkence mânasına geliyordu. 

Ogünün zihniyetine göre ise - İdareci - ka
nun ve nizamlarla mukayyet olmıyan ve âmirleri
nin emirlerini insaf, mantık ve muhakeme süz
gecinden geçirmeden ifayı zaruret sayan şahsi
yet olarak kalması imkânları celbedilmiş bâzı 
insanları tavsife yarayan bir terimdir. 

Ozamanlar karar serbestilerini, vicdanı ve 
fikrî istiklâllerini muhafaza etmek istiyen idare 
âmillerinin bir kısmı mesleklerinden uzaklaştı
rılmışlar, bâzıları da istifa zaruretinde kalmış
lardır, hürriyeti tercih etmişlerdir. 

Viran olası hanede evlâdı ayal var diyerek 
meslek içerisinde kalan seciyeli bâzı şahıslar ise 
ruhan, fikren ve cismen mahvolmuşlardır. 

Yeni zihniyetin süratle inkişafı demokrasinin 
tam mânasında kökleşmesini istiyen Demokrat 
Parti iktidarının idare amirliği meslekini istik
rara ve idareciyi teminata kavuşturacak kanun
ları getireceği muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar; İdare âmirinin bulun
duğu bölgede huzurun, sükûnun, asayişin temi
natı haline gelebilmesi ve mürşit mertebesine 
yükselebilmesi için kendisinin teminata kavuş
turulması gerekir. Demokrat Parti iktidara ge-
leliberi idare âmirlerinin fiilî bir teminatın için
de bulunduklarına ben şahsan kaniim. Fakat 
bu teminatın kanuni bir teminat haline ifrağı da 
katiyen lâzımdır. 

Söz bu noktaya intikal etmişken şu hususa 
temasta da fayda vardır. Demokrat devlet fikri 
hiçbir zaman jandarma devlet fikriyle bağda
şamaz. 1924 ten 1950 yılma kadar geçen 26 yıllık 
devre içersinde Emniyet Genel Müdürlüğüne 
139, Jandarma Genel Komutanlığına 342 mil
yon lira tahsis edilmiştir. Bu çok hazindir. Em
niyet ve Jandarma teşkilâtı kadro bakımından 
küçültülmelidir. 

.1951 O : 4 
Bu memlekette 19 Mayıs stadyomundan As

kerî mahkemelere direktifler verilmiş örfi idare 
komutanı ve askerî yargıç İstanbul'dan Anka
ra 'ya getirilerek kendilerine riyaseticumhur 
köşkünde son tahkikat kararı dikte ettirilmiştir. 

Arkadaşlar, eğer mümkün olsa da bu memle
ketin, Halk Partisi iktidarı devrinde idare ve 
zabıta mensuplarının büyük bir kısmından çek
miş olduğu ıstırap ifade edilebilse bunları asu
man almaz. 

D. P. iktidara geleliberi idare âmirlerinin 
fiilî bir teminat altında bulundukları muhak
kaktır. Eğer bâzı nakiller ve tahviller olmuşsa, 
bu nakil ve tahviller umumi efkârın da malûmu 
olduğu üzere, idare âmirine, yeni gittiği muhitte 
şahsiyetini bulmak imkânını vermek içindir. 

Zabıtanın tevhidi de cidden lâzımdır. Fakat 
yalnız isim değişikliğinden ibaret kalacak ve 
ruhlarda, fikirlerde ve zihniyette bir inkılâp te
min edilmiyecekse bu ismî isim değişikliğinin zer
re kadar kıymeti yoktur. Zabıta teşkilâtını tevhit 
edecek Demokrat Parti iktidarı zabıtanın zihni
yetinde de bir inkılâp yapacaktır. «Biz iktidarda 
bulunan partinin hizmetindeyiz» diyen idare 
Amiri ve zabıta memurları, yerlerini «biz kanun
ların emrindeyiz» diyen şahsiyetli idare âmir
lerine ve zabıta memurlarına terk edeceklerdir. 

ALİ FUAD CEBESOY (Eskişehir) — Aziz 
arkadaşlarım, dünden beri takip etmiş olduğu
muz müzakereler esnasında bilhassa Adliye 
Vekâleti, Tapu ve Kadastro ve ondan sonra 
Millî Savunma Bakanlığının bütçelerinin mü
zakeresi esnasında eski bir parlâmento arkada
şınız sıfatiyle göksümü kabartacak vaziyetler 
karşısında kaldım. Bundan dolayı sizleri tebrik 
derim. Görüyoruz ki, bu müzakereler esnasında 
hiçbir parti disiplini yoktur, istediğiniz gbi 
görüşüyorsunuz. İşte arkadaşlar, milleti yüksel
tecek olan budur. (Soldan bravo paşa sesleri 
kuvvetli alkışlar) 

Bunu 30 senedir ilk defa sizin partinizin 
tecelli ettirdiğini görmekle iftihar ediyorum. 
Bazan Halk Partisi arkadaşlarımızın müdaha
lesi ile sinirleştiğinizi ve sıkı bir müdafaa vazi
yeti aldığınızı görüyorum. Bunu da tabiî bulu
yorum. Onlar eğer kendi tezlerini iyi müdafaa 
ederlerse*, onlara karşı gayet mülayim davran
dığınıza şahit oluyorum. Fakat bazan da on
lar sinirlenirse, siz de sinirlerinizi daha fazla 
kaybediyorsunuz. Bu, zaruri bir halettir. Şimdi 
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asili.söylemek;istediğim noktaya geliyorum: Ge
çenlerde Muhterem Başbakan Yardımcısı bu
rada- birtakım, emniyet fişleri, getirdi, birçok 
isim ve «dosyaları okudu. Bunların mânası şu 
idil: Geçen iktidar muhalif partinin her ferdini 
bilâkaydü şart takip etmekte olduğunu gös
terdi. Yine bunun karşısında o zamanın son 
Halk Partisinin Başbakanı çok muhterem olan 
Şemsettin Günaltay'da bunlardan haberdar ol
madığını söyledi. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Nihat 
Be¥im*in haberi vardır. 

ALİ FUADCEBESOY (Devamla) —Fakat 
bugün Şemsettin Günaltay arkadaşımızın doğru 
ifadelerine ve bu memlekete demokrasi vadi
sinde çok* hizmet ettiğine yakînen şahit olmuş 
bir arkadaşınız sıf atiyle kendisinin bu husus
taki safiyetini ve ciddiyetini tasdik ederim. 
Fakat bugün Ulus Gazetesinde tesadüfen o za
man^; Dabiliye Vekili Emin ErişilgiPin bir 
makalesini okudum. Bu fişler şu suretle anla
tılıyordu. Miting yapılıyordu, Demokrat Parti
sinde o mitingte söz söyliyenlerin ne söyledik
lerini not etmek mecburiyetinde idik. Peki ama 
o mitingte söz söylemiyen Demokrat Parti ar
kadaşlarını ne diye fiş altına aldılar? Haydi 
onu; bırakalım. Kendi partilerinde bulunan 
Tekelioğlu'nunne münasebeti vardı. (Gülüş
meleri 

CELAL YARDIMCI (Ağrı) — O zaman siz 
de fişte idiniz Paşam. 

BAŞKAN — Tevazu gösteriyorlar, kendile
rinden bahsetmiyorlar. 

ALÎ FUAD CEBESOY (Devamla) — Onlar 
şahsıma ait olduğu için ve 25 senedenberi gö
ğüs gerdiğim için... Onun için bir şey söylemi
yorum. Ama bugün sizin vaziyetinizi tamamiy-
le kavramak istiyorum. O itibarla diyorum ki 
peki bunlar içinde Tekelioğlu'nun bir yeri 
yoktu, ne mitinge gitti Demokrat Parti adına 
bir şey söyledi, ne de bir şey yaptı. Burada 
sualler sordu ve o suallere cevap aldı. Bundan 
başka bir vaziyet yoktu. 

Bir takım isimler daha vardı o fişlerde, bu 
isimlerin hiç birisini mitinglerde işitmedik. Şimdi 
anlamak istiyorum, o zamanki Başbakan haber
dar değil. Dahiliye Vekili bu işi bu suretle te
vil ediyor. Çok rica ederim, her nevi dosyayı 
elinde toplamış olan bu günün Demokrat Par-
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ti iktidarı bu meseleyi Meclis huurunda esaslı 
surette açıklamak mecburiyetindedir kiy bir 
daha bu hal tekerrür etmesin. Hükümet mem^ 

" leketin emniyeti bakımından gereken tedbirle^ 
ri alarak emniyet temin etmek zorundadır. Fa
kat bir milletvekilinin bir mitingte alenî su
rette bu şekilde nutuklar söylerse onun hak
kında ne tedbir alınabilir ve ne gibi takibat ya
pılabilir 1 Bu, dünyada görülmemiş bir haleti 
ruhiyedir. Gazetelerde görüyorsunuz ki bugün 
Amerika Radyo Difizyon Postaları ve bir çok 
gazetelerin başında bulunan bir zat diyor ki, 
bizim matbuat hürdür. Bizim matbuat soruyor 
ona. Sizin memlekette matbuat hürriyeti nasıl 
şeydiH O da cevaben diyor ki, benim ufak 
bir çiftliğim var. Burada çok verimli bir ineğim 
var, ismini Misis Truman koydum. 

Bunlar demokrat memleketlerde olağan şey 
• lerdir. Bunun aksine olan hareketleri takip 

etmek ve tazyikler yapmak elbette hâtıra 
gelmez. 

Binaenaleyh iktidar partisinin Başbakan 
Yardımcısı Samet Ağaoğlu burada dosyasiyle 
çıktı,* isimleri okudu. 

İçlerinde Emin Erişirgil'in söylemek iste
diği miting hâdiseleri yoktur. Birçok isimler 
söyledi. Binaenaleyh bu meselenin burada açık
lanması lâzımdır. Bilhassa İçişleri bütçeleri 
görüşülürken bu mesele halledilmelidir. Çünkü 
iç siyasette emniyet, hürriyet, şahsi masu
niyet, emin olmazsa bu memlekette demokrasi 
hayatının devamı imkânsız olur. Tarihimizi 
baştan başa tetkik edecek olursak bu gibi hâdi
selerin ne kötülükler husule getirdiği anlaşılır. 
Bu bakımdan rica ediyorum. Bizi biraz daha 
tenvir buyursunlar. Emin Erişirgil'in, sabık 
Dahiliye Vekilinin tekzip ettiği fişler hakkında 
bizi tenvir etmelerini rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok 
muhterem arkadaşlar; Sayın Ali Fuad Paşanın 
yüksek huzurunuzda Hükümetten yaptığı talep 
esas itibariyle hakikaten çok haklıdır. Sayın 
paşa, sizin arzularınız ve vicdani seslerinize ter
cüman olarak artık çok partili bir sistemin bu 
memleket hayrına, muhakkak hayrına neticeler 
vermesi için bütün kudretimizle çalışırken bir
takım muhalif arkadaşlarımız ve hattâ içlerinde 
sizin gibi bu çatı altına, büyük bir kısmı yeni 
gelmiş olmalarına rağmen şu ve bu sebeplerle 
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yaptıkları tahrik dolayısiyle iki gün evvel huzu
runuzda açıklamak mecburiyetinde kaldığımız 
vesikalardan bahsettiler. Birtakım muhalefet 
gazetelerinde de bu vesikaların ifşasını tevil 
suretiyle Hükümetten vesikaların klişelerinin 
neşri istendi. Hükümet olarak hem sizin yüksek 
arzularınıza itaat etmek için, hem de muhalefe
tin bu işte son tereddütlerini izale edebilmek 
ve Paşa Hazretlerinin dedikleri gibi, ensali âti-
yeye bir daha bu devirlerin avdetine imkan ol
madığını ispat etmek maksadiyle bu vesikaların 
klişelerini neşredeceğiz arkadaşlar. (Bravo ses
leri ve alkışlar) 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Hem de 
kitap halinde. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Evet, ica
bında bir kitap halinde. Fakat efkârı umumiye-
ye duyurmak, tatmin etmek ve Ulus gazetesinin 
bu hususta sorduğu suallere birer cevap olmak 
üzere Türk efkârı umumiyesine bu klişeleri im
zaları ile, yazılariyle aynen neşredeceğiz. Bu 
vesile ile şunu da tebarüz ettirmek isterim: 

Müzakerelerin zaman zaman bu hale gelmesin
den Hükümet müteessirdir. Fakat bu münakaşa
ların gelecek nesillere ibret dersi olmak, geç
miş devir fenalıklarını ortaya dökmek yeni ne
sillerin mânevi salâbetini takviye etmek gibi iç
timai bir faydası olduğu da muhakkaktır. 

Arkadaşlar, Emin Erişirgil benim haberim 
yok, diyor. Dün muhterem Şemsettin Beyefendi 
haberim yok, dedi. Şemsettin Beyin haberi ol
mamasına karşı bu sizin ıttılaınıza gelmemiş olabi
lir, dedim. Fakat, burada gıyaplarında söylüyo
rum, aflarını dilerim, Prof. Erişirgil haberim 
yok diyemez. Çünkü dosyaları dolduran ve De
mokrat Partinin başında ve merkezde milletve
kili ve teşkilâtta iş başında bulunan ve isimle
rini okuduğum arkadaşlar hakkındaki yüzlerce 
tezkere İçişleri Bakanlığına ve «zata mahsus
tur» ibaresiyle yazılmışlardır. 

Bir tanesinin klişesini huzurunuzda okuma
ma müsaade buyurunuz arkadaşlar. (Soldan, 
bravo sesleri, Samet Bey aradan gösterin sesle
ri) 

18 . VI . 1948, Seyhan İli Emniyet Müdürlü
ğü, Şube I, sayı 892. İçişleri Bakanlığına, özel. 

«17 . VI . 1948 gün ve Em. Ş. 1. 889 sayılı 
yazınıza ektir: 

1. Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Ba-
yar ve beraberinde gezi yapan milletvekilleriy-
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le gazeteci grupu, Kozan ve Kadirli seyahatin
den döndükten sonra istirahate çekilmişler ve 
17 . VI . 1948 günü çiftçilerden Mahmut Kibar-
oğlu'nun daveti üzerine, Misis Bucağına bağlı 
bulunan Abdioğlu Köyündeki çiftliğinde öğle 
yemeğini yemişlerdir. 

Bu ziyafette; Celâl Bayar ve beraberinde 
bulunan Kayseri Milletvekillerinden Fikri 
Apaydın, il Demokrat Parti Başkanı Ömer 
Başeğmez, üyeden Memduh Çelik, Eeşat Gücü, 
Akşehir İlçesinin Doğanhisar Bucağı Demokrat 
Parti Başkanı Kâzım Baş ve muhalif gazete mu
habirlerinden bir grup da dâhil olduğu halde 
hazır bulunmuşlardır. 

Bu hususta elde edilen istihbaratı havi 
18 . V I . 1948 tarihli rapor örneği ilişik olarak 
sunulmuştur....» 

Uzundur hepsini okumayayım. 
Böyle çoktur. 
MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Sayın 

Ağaoğlu, bu jurnaldir. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Doğru 

Sadık Bey doğru, bunlar jurnallerdir. 
. Şimdi arkadaşlar, maksadım bu dâvayı ye

niden canlandırmak değildir. Temennimiz; va
tandaş olarak, iktidar partisi olarak, bu millete 
hizmet etmeye lâyık milletvekilleri olarak de
mokrasinin bütün icaplarını yerine getirmek
tir. Hükümet adına değil, şahsım adına, bilhas
sa muhalefet saflarmdaki genç milletvekili ar
kadaşlarıma hitap ediyorum. Onlar da sizler 
gibi, onlar da sizin gibi... 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Biz ihtiyarlara 
yok mu? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Avni Doğan Bey, müsaade buyurunuz, hemyaş-
larımız arasında hasbıhal edelim. 

Onlar da sizin gibi % 70 hiçbir mazi ile alâ
kası olmıyan insanlardır. Bu memlekette açıl
mış yeni devri beraberce muvaffakiyete götür
menin şartı hepimizin kalbinde hakikaten ıstı
rap membaı olan maziyi şunun ve bunun tahriki 
ile harekete getirmemektir. (Alkışlar). 

Arasında bulunduğumuz Büyük Meclisin 
şöyle bir azalarına bakıyorum. Bu arkadaşlar 
beş seneden beri bu memleketin çok karanlık, 
demokrasi ve hürriyet mücadelesinde ıstırap 
çekmiş insanlardır. Kimisinin eline kelepçe vu-
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ruİmuştur, kimisi hapisanede yatmıştır, kimisi 
bir arkadaşının imdadına koşmak için en tehli
keli dağları kış günlerinde aşmak mecburiye
tinde kalmıştır, (Soldan dayak yemiş
tir sesleri) çeşitli işkenceler görmüştür. 
Bütün bu insanların çektikleri ıstırapla 
karanlık bir devri aydmlağa getirmişlerdir. 
Bunların karşısına geçip de istibdat var, hürri
yet elden gidiyor demek hakikaten psikolojik 
değildir. Bundan vazgeçmenizi size bir millet
vekili olarak rica ediyorum. Aksi halde daima 
bu dâva burada tekerrür edecektir. Ve tarih bu
nun mesuliyetini hiç şüphesiz ki, saflarında bu
lunduğunuz partinin hesabına yazacaktır. Be
nim mâruzâtım kısaca bundan ibarettir arkadaş- . 
lar. (Soldan alkışlar) 

ALÎ FUAD CEBESOY (Eskişehir) — Bir 
sual soracağım, müsaadenizle. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ FUAD CEBESOY (Eskişehir) — İstir

ham ediyorum. Halk Partisi devrinde bu yapı
lan muamele sizin tarafınızdan da tekrar edile
cek midir, edilmiyecek midir? 

HÂMÎT ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Böyle 
sual mi olur paşam? 

ALÎ FUAD CEBESOY (Devamla) — Rica 
ederim, ihtiyarlığıma bağışlayın. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Bu 
memleketin tarihinde 1918 den beri ismi duyu
lanı, hizmetler etmiş askerî ve siyasi mevkilerde 
bulunmuş bir insansınız. Bu arkadaşların hepsi 
sizi, yüzünüzü görmeden evvel tanıyorlardı. O 
günden bugüne kadar geçen Büyük Millet Mec
lislerinin hangisi bu kadar millî bir vasıf taşı
yor paşa hazretleri? Bu sualinizin cevabı, Şem
settin Günaltay'a söylediğim gibi, affmızı rica 
ederim yersiz, olacaktır. Çünkü bu memlekette 
artık hürriyet fikri ve en tabiî bir nizam olan 
demokrasi devlet hayatında ve vatandaşların 
vicdanında müeyyidesini bulmuştur. Sayın Ge
neralim, kanunlarda değil, artık bu memlekette 
en büyük müstebitler, büyük dehalar dahi böyle 
bir istipdat tahakkümünü yapmak cesaretini 

, gösteremiyeceklerdir. Çünkü bu memlekette 
hürriyeti getiren büyük bir mücadele vardır. Bu 
mücadelenin insanları bugün millet mukadde
ratını ellerine almışlardır. Son olarak şunu söy-
liyeyim. Dönünüz paşam, arkadaşların hepsine 
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bakınız. Bunların içinde yollarından, dâvaların
dan dönecek insanlar görüyor musunuz? Mesele 
bundan ibarettir (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Sayın ar
kadaşlar, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken 
bâzı temennilerde bulunmak için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, sözlerime başlamadan evvel he
pinizin bildiğiniz, iki üç sene evvelki bir hâtıra
yı zihninizde canlandırmak isterim. Galiba iki 
sene evveldi istanbul 'da bir ara seçimi yapıl
mıştı bu ara seçimleri neticesinde o vakitki İç
işleri Bakanı Emin Erişirgil istanbul vilâyetin
den seçmenlerin listesini de istemişti. İstanbul 
vilâyetine bağlı kaymakamlardan bir çokları 
bu listeyi verirken, hatırımda kaldığına göre 
şimdi aramızda bulunan muhterem iki kaymakam 
bu emri, kanuna muhalif olduğundan bahisle 
Dahiliye Bakanlığına ret ve iade etmişti Bu 
hâtıradan çıkarmak istediğim netice şudur : 
Son senelerde dahiliye memurları arasında bâzı 
yolsuzluklar olduğundan bahisle memleketin her 
tarafında şikâyetler belirmiştir. Bilhassa bugün 
de bu şikâyetlere temas elilmiş bulunulmaktadır. 
Şimdi dahiliye memurları içersinde kanunu tam 
olrak tatbik etmek istiyen sayın meslek adamları 
olduğu gibi eskiden beri yukardan emir alarak 
iş görmeye alışmış ve bu suretle yolsuzluklara 
meydan vermiş bulunanlar da olabilir. Ben dahi
liye 'memurlarını Türk Milletinin kanunlarına 
bağlı insanlar olarak tanıyanlardanım. Yalnız 
burada vazifeyi kötüye kullananlar, işi yolsuz
luğa sevkedenler varsa o devrin icaplarına uyan
lar her halde müşkül lurumda bulunuyorlardır. 
Bunlarsa halin icabına uymanın lüzumunu his
sediyorlardı. Şimdi bu vaziyeti önlemek için be
nim şahsi kanaatime göre bugün böyle esen hava
ya rağmen memlekette bundan sonra hürriyetin 
bozulamıyacağına ait olan teminata hepimiz inan
mış olmamıza rağmen Dahiliye Bakanlığınca 
tavzif edilen vali ve kaymakamların vazife ve 
mesuliyetlerini kanun dairesinde yapabilmek 
için kendilerine teminat sağlıyacak şekilde ka
nun sisteminin değiştirilmesini temin etmek üze
re teşebbüse geçmesi ve memur hayatının temi
nata bağlanmış olması arkadaşlarımızdan birinin 
işaret ettiği gibi doğru olur. Bu teminat devle
timizin yeni girdiği demokrasi hayatında yeni 
bir hâdise olur. 
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Nihayet temennilerimiz arasında gene bu ba

kanlığın eskiden merkez kadrolarına fazla ehem
miyet vermiş olmanın nazarı dikkate alınmasını 
isterim. Hepiniz biliyorsunuz ki, bu bakanlığın 
öteden beri merkez kadrosu diğer bakanlıklara 
nispetle ve mülhakat kadrolarına rağmen tak
viye etmek lüzumu hâsıl olmuştur. Hattâ birkaç 
sene evvel çıkarılan İller idaresi Kanunu ile de 
merkez valilikleri ihdas edilmesine lüzum gö-
görülmüştür. Merkez valiliklerinin lüzumuna 
bendeniz şahsan kail değilim^ Eğer merkezin 
kendilerinden memnun olunmıyan valileri varsa 
bunların vazifelerine yerinde son vermek ve aksi 
takdirde ise yerlerinde ipka etmek lâzımdır. 
Onları merkeze getirmekle zaten fakir olan Türk 
köylüsünün hayat ve maişetinden onlara bir 
miktar daha nafaka ayırmtk haksızlık olur ka
naatindeyim. Bu itibarla vali müfettişlerle mer
kez valileri bence bu bakımdan hiçbir işe yara
ma!. 

BAŞKAN — Müddet dolmuştur. Agâh Ero-
zaıi. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, beş dakikalık zaman ölçüsü içinde ida
re hayatımız hakkındaki mütalâa ve kanaatleri
mi bir serlevha geçidi halinde arife tariften ka
çınarak arzedeceğim. 

İçişlerinde bugünkü şartlarına göre'köyden 
ve nahiyeden başlamak üzere £saslı bir reforma 
ihtiyaç lüzumu katidir. Bunu başarmak üzere 
Demokrat Parti Hükümetinin bu hususta başlı-
yan mesaiye hız vermesini rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, eski iktidar bilmeli
dir ki, idare hiçbir siyasi partinin malı olamaz 
ve onun emrinde çâlışaşmaz. idarenin bitaraflı
ğı memleket nizamının sigortasıdır. Amma huku
kunun müdafaasında Devlet haysiyet ve şerefi
nin temsilinde idarenin bitaraf, dürüst ve âdil 
olması esastır. Eski iktidar zamanında iradei 
milliyenin tecellisine mâni olma yolunda yapı
lan her nevi yolsuzluklar idare şerefi ile birle-
şemez. Bu şerefi yıkmak istiyenlerin bugün yı
kılmış olmaları ibretle mütalâa edilecek bir hâ
disedir. Bu sebeple dünün şartları içinde idare 
her bakımdan hırpalanmıştır. Kanunsuz emir 
verme ve yapılma yüzünden idarede hakkı âmi-
riyet öldürülmüştür. -Eski iktidar zamanında 
memleket hizmetinde müspet bir; idare düşünmek 
imkânsızdır, idare edilenler karşısında idare 
edenlerin her cihetçe örnek adam olması esası 

.1Û51 O :,4 
müspet mesaimizin ve muvaffâkiyetimizin teme-
lidi?. 

Bu eser de Demokrat Partinin Myınetli bir 
eseri olacaktır. 

idarede eski iktidarca yıkılan ahlâk ve ehli
yetin yaratılması ve her halinde bundan hiçbir 
suretle fedakârlık gösterilmemesi hizmet ve hu
zur bakmmdan en mühim bir unsurdur. 

Bir valide aranması lâzımgelen evsafın as
gari üçte-.birinin efradı ailesinde aranması sos 
yal hayatımızın temiz ananelerine uygundur. 

Bundaki titizlik her bakımdan memlekete ve 
millete hizmetin ve muvaffakiyetin esası olacak
tır. işte muhterem arkadaşlar bu esaslar dâhi
linde yepyeni bir idarenin kurucusu olmanın 
Demokrat Partiye nasip olacağına inanıyorum. 
Dünkü zihniyetin yaşamasına imkân veren bü
tün idare mevzuatın tamamen değiştirilmesi lü
zumludur. Yüksek Meclisin kararlarını, istikba
lin garantisi olarak büyük bir iştiyakla bekli
yoruz. ikbalini memlekete ve millete hizmetten 
ziyade bir parti lehine çalışmakta ariyanlar ve 
bu yolsuz hareketleriyle her nevi vazife suiisti
malini örtmek istiyenlerin devri kapanmıştır. 
Dünkü idarede idare mensuplarının vâki yol
suzluklar karşısında büyük bir ıstırapla sus
malarını geçim zarureti altında, teminatsız bir 
idarede aramak Yüksek Meclisin yerinde vâki 
bir kadirşinaslığı olacaktır. 

Bugün Devlet haysiyet ve şerefini teslim et
tiğiniz kıymetli meslek : arkadaşlarım bugünün 
zihniyetinin çalışması içinde bu yüksek şeref i mu
hafaza da birbirleri ile yarış edeceklerine kani
im. Bunu Yüksek Meclise arzetmekle büyük bir 
iftihar duyarım. Zamanı gelince idare tekniği 
mevzuunda daha esaslı konuşmak büzere şimdi
lik içişlerine bağlı jandarma ve polis teşkilâ
tından kısaca bahsetmeme1 müsaadelerinizi rica 
edeceğim. 

Bugünkü jandarma teşkilâtı hem ehliyet ve 
hem de kadro bakımından kifayetsizdir. Tev
hidi zabıta işinin süratlendirilmesini Hükümet
ten bilhassa rica ederim. 

Polis mevzuunda, polisin yetişme tarzı okul
dan ziyade karakolda olmalıdır. Poliste her ba
kımdan muazzam bir ahlâk ve ehliyet aramak, 
emniyet ve -huzurun esasıdır. Bunun '"az memur, 
tiz memur, bol para sistemi içinde düştinülmesi-
ni^ahsan lüzumlu gdrürüm. Bir polisin bugün 
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eline geçen ayda 150-200 lira arasındadır. Ve 
her polis iki eve bakan bir insandır. Biri aile 
ocağı, diğeri haftalık mezuniyet dışındaki ka
rakol hayatı, iki eve bakan bir adamın yapa
cağı masraf göz .önünde tutularak hiç olmazsa 
bugün için tayın bedellerinin buna göre hesap 
edilmesi zaruridir. Bilinmesi lâzımdır ki polis
teki en basit bir vazife suiistimali Devlete ve 
Millete milyonlar kaybettirebilir. 

. • Polisteki suiistimallerle mücadeleye derhal 
başlamak ve bunu yok etmek dâvasında Yük
sek Meclisin hiçbir fedakârlıktan çekinmiyerek 
bu işe başlaması Demokrat Parti için, hiçbir 
devirde mümkün olmıyanın yapılması olaca
ğından çok kıymetlidir. Ve bu suretle karşımıza 
yepyeni bir ahlâk numunesi içinde örnek bir 
polis kadrosunun çıkması mümkün olacaktır. 

Muayyen bir zümre istisna edilirse polisteki 
suiistimalleri bir geçim zorluğunun ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime, son verir
ken yine büyük bir gurur ve iftiharla arzede-
rim ki Türk polisi zabıta tarihimizde Devlet 
esrarını, her türlü mahrumiyete rağmen hiçbir 
zaman harice veya dâhildeki ajanlara satma-
mıştır. 

Bu Ifcusustaki emniyet mutlaktır. Bu mut
lak emniyeti daima muhafaza edecek olan feda
kâr Türk polisini yüksek huzurunuzda hürmet
le selâmlamak vicdanımın şerefidir. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 

RÎFAT ÖÇTEN (Sivas) — Muhterem arka
daşlar; bendeniz Halk Partisi hükümetleri vali
lerinden çok çekmiş, fişlenmiş bir arkadaşınız 
Olarak İçişleri Bütçesi konuşulurken valiler 
hakkında hissiyatımı ifade etmek mecburiyeti 
vicdanîyesini hissettim. Yeni zihniyet valilerin 
ve emniyet mensuplarının taşıyacağı karakteri 
ve vazife telâkkisini belirtmeden evvel 'bizleri 
fişliyen ve fişleten kahramanlara; vicdan, 
şeref ve insaf duygularına hayran olduğumuz 
kahramanlara, bir bakımdan teessüf ve bir ba
kımdan da teşekkür etmek zaruretini duydum. 

: Teşekkür ediyorum, zira memlekete hizmeti, 
maddi varlıklarını tahkimde; makam ve kade
melerini ihrazı, ehliyet ve şahıslarına güven
mekte -değil de, riyakârlıkta ve efendilerinin 
ocak söndürmeye, namuslu ve vatanperver va
tandaşları ' mahvetmeye matuf hareketlerde bu-
lisnlarıü ve zannedenlerin vatan haini dedikleri 
Elbette vatanım ve vatandaşlarını sevenler ola-
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çaktır. Ne igarip tecellidir ki; bizler şahsiyet
lerimize ve fikirlerimize güvenerek vatandaş 
içerisine girmek suretiyle mevcut hakları ve 
adaletsizlikleri anlatarak kanunların bahşey-
lediği imkânlar nispetinde millî bayrağı aça
rak milletimize hizmet ediyoruz, bize milletini 
sevmiyenler diyorlar. Bir taraftan bir şahsın 
veya yaranının elini eteğini öperek memlekete 
hizmeti hatırlarından geçirmiyenler ve bu hiz
meti budalalık sayanlar vatanperver oluyorlar... 

Dünden beri, mahut listenin okunmasından 
itibaren, bir zühul eseri olarak fişe ithal edil-
miyen beyaz ihtilâlin kahraman ortakları ar
kadaşlarımız, fişe geçmediklerinden, iyiliği, fe
nalık ve zülüm yapmakta bulanların kalemleri
nin bu arkadaşlarımız aleyhine işlemediğinden 
üzüntü duymaktadırlar. Aynı şekilde vicdanlı, 
kirlenmemiş Halk Partisi Milletvekili arkadaş
larımız ise bu hicabâver manzara karşısında 
cidden ıstırap duymaktadırlar. Teessüf ediyo
ruz. Çünkü hukuki devlet isim ve maskesini 
taktıkları Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde 
kanunen teşekkül etmiş bir siyasi partinin şe
refli kadrolarında yer alarak çalışanları ve cid
den en mukaddes memleket hizmetlerinden biri
sini ifa edenleri vatana ihanet damgası ile dam
galamaktan zevk alıyorlar. 

Aziz arkadaşlarım, vatanperverlere hissiz, 
memleketinin refah ve saadeti için hayatını is
tihkar ederek gayret sarf edenlere "Mlbsiz diyen 
ve detirten Şef e ve onun yaranına yazıklar 
olsun, diye haykıracağım. Eğer vicdanları var 
ise yaptıklarından kendileri utansınlar. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar) 

Aziz ^arkadaşlarım, 2 günden beri şöyle bir 
sualin cevabını bulmakta müşkülât çekiyorum, 
ve fiş kahramanlarından soruyorum: Allah gös
termesin 14 Mayıs seçimleri, iktidarı !lHâlk 
. Partisinde bıraksaydı, Millî Şef bizleri ne yapa
caktı (:Soldan -asardı, asardı sesleri) Diğer 
bir ifade -ile Türük Mîlletine >ne yapaeökt ?.. 
hâl böyle iken biraz evvel konuşan, smuhatefet 
partisi adına söz söyliyen arkadaşın; Türk Mil
leti rhâkemliği karşısında biraz ihtiyatlı »olması 
ve hicap duyması İGabetmez imiydi1? fiüraıHslk 
Partisi iktidarının 27 seneden %eri vatandaşa 
reva gördüğü zülüm ve istibdadı^ fcendi ̂ aynala
rında tekrar müşahade eylemek; gafletine 'düş
müştür. 'ElbetteMÖyle olacaktı. 'Bemofcmt Par
tinin vatandaşlara %tthşeylediğî  tesdûfeuz tods-
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Ve hürriyet karşısında teessüre kapılmış ve şu- ' 
urları muhtel olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, iktidara geldiğimiz 
günden beri hassasiyetle üzerinde durduğumuz, 
sabık iktidarın bu şekildeki suçlarına iştirak 
eden, vatandaşın itimat ve sevgisini kaybetmiş 
olan valilerin; işte vesikalarına da şahit olmuş 
bulunuyoruz. 

Bir daha anladık ki, Devlet Başkanından tu
tunuz da, Hükümetin Başkam ve üyelerini ve 
Türk Milletinin mukadderatını tevdi eylediği 
B. M. Meclisinin azalarını fişliyen ve fena va
sıflar izafe eden ve bu alışkanlıklarını, hare
ketlerini tekrar edecek olan idare âmirlerine ve 
onların elemanlarına artık itimat etmek bizim 
için günahkârlık olur. 

Elde bu liste mevcut olmasına rağmen ve bu 
listelere mühürlerini ve imzalarını basmakta te
reddüt etmiyenlerin malûm olması halinde da
hi bu şahısları iş başında tutuyoruz. 

Bu mevzu, Hükümetimizi elbette ki ikaz ede
cek bir mevzudur. Kabul ediyoruz. Mevcut ka
nunlar bu şahısların tasfiyesine ve günahlarının 
şamarını yüzlerine çarpmaya kâfi değildir. Hü
kümetin ilk iş olarak bir tasfiye kanunu ile 
Yüksek Meclise gelmesi icabetmez mi? (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) Tasfiyeye esbabı muci
be mi arıyoruz? işte vesikası, sayın Başbakan 
Yardımcısının elindeki dosyalar... 

Sayın arkadaşlarım, fakir Türk Milletini 
kendisine mahallî olarak hizmette bulunacak, 
bütün dertlerine deva olacak valilerine, kay
makamlarına büyük fedakârlıktan çekinmemek
tedir. Diğer memurlara tereihan onlara mesken 
ve nakil vasıtası ve harcırah ve fazla maaş ve
riyoruz. Buna rağmen gördükleri hizmet, bekle
diğimiz hizmet midir î 

Valiler Hükümetten sonra bu milletin en 
büyük ve salahiyetli icra organlarıdır. Hükü
metleri ve siyasi partileri muvaffak edecek de 
ademimuvaffakiyete götürecek de onlardır. 
Vatandaş bugün tapudan, nüfustan, devlet dai
resindeki işlerinin görülmemesinden şikâyet edi
yorsa, memurların kendilerini soyduğunu iddia 
ediyorsa, bun#mâni olmıyanlar, vatandaşın Hü
kümet muvaffakiyeti telâkkisini ters çevirenler, 
valiler değil midir? 

İdare âmirlerini fiş tanzimi için istihdam 
eden, partisinin muvaffakiyeti için hususi hiz-
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metlerde kullanan Hükümetler elbette ki kötü 
hükümetlerdir, muvaffak olamıyan hükümet
lerdir. 

Sabık iktidar valilerinin İstıraplarını millet
çe çektik. O halde valiler üzerinde büyük bir 
titizlikle durmamızın zamanı çoktan gelmiştir. 

Bir vali memleket hizmetini, partilere ve şa
hıslara hizmetten daha geride telâkki ediyorsa, 
bir vali hizmetiyle vatandaşı memnun edemi
yorsa, Devlet dairelerinden koğduruyor veya 
soyduruyorsa, zevkini ve istirahatını düşünerek 
vatandaş içerisine girmiyorsa bu tip valileri yer
lerinde tutmak partimiz için, Hükümetimiz için 
büyük bir suçtur. 

Hükümetten ve İçişleri Bakanından istirham 
ediyorum, vatandaşın Allah razı olsun dediği, 
ahlâk ve karakter timsali valiler bulsun, yoksa 
vatandaşın ve Yüksek Meclisin sızısı dinmiye-
cektir. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Necdet Yılmaz. 
NECDET YILMAZ (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlar; İçişleri Bakanlığı Bütçesinin müza
keresi esnasında bendeniz de bir iki noktaya te
mas etmek istiyorum. 

İçişleri Bakanlığının iştigal sahasındaki bâzı 
mevzular ile ilgili bâzı kanunların esaslı suret
te tadili iktiza etmekte* ve bunların tadili esasen 
partimiz prensiplerinden bulunmakta iken ve İç
işleri Bakanı Kasım ayında bu kanunları Mec
lise getireceğini komisyonda vadetmiş olmasına 
rağmen bu kanunlar bugüne *kadar gelmemiştir. 
Bu kanunlar Belediye, İller özel İdaresi Kanunları 
ve Köy Kanunu, 2311 sayılı Kanun, ve Memurini 
Muhakemat Kanunudur. Bu kanunları bir an 
evvel Yüksek huzurunuza getirmelerini İçişleri 
Bakanından rica ederim. 

İkinci olarak, bugünün şartlarına göre vilâ
yet ve belediye bütçeleri büyük açıklar vermek
tedir. Buna misal olarak Bursa vilâyetini vere
bilirim 1951 vilâyet bütçesi bütün tasarruf ka
idelerine riayet edilmiş olmasına rağmen ancak 
850 bin lira gibi büyük bir açıkla kapanmış bu
lunmaktadır. 

İçişleri Bakanının bu durumun ne şekilde 
ıslâh edileceğini buradan izah etmesini rica edi
yorum. 

Vilâyet bütçeleri münasebetiyle bir noktaya 
daha temas etmek isterim. Valilerin, kaymakam
ların konakları ve otomobilleri ve bunların işlet-
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me masraflan mahallî idareler için büyük bir 
külfet teşkil etmekte ve bahsedilen açıkların bir 
kısmına sebebiyet vermektedir. 

Ben şahsan vali ve kaymakam konaklarının 
idamesine taraftarım. Fakat bunların mahallî 
idarelerden alınarak muvazenei umumiye içinde 
mütalâa edilmesini rica ediyorum. Keza bu açık
lara sebebiyet veren hususlardan biri de vilâyet 
ve belediye gelirlerinden bir kısmının bâzı ka
nunlarla bu idarelerden alınarak diğer teşekkül
lere verilmiş olmasıdır. Bu meselelerin de ilgili 
kanunların tadili suretiyle ıslahı icabettiği kana
atindeyim. 

Diğer «mevzulardan biri de; İçişleri Bakan
lığı teşkilâtında buluttan merkez vali ve müfet
tiş valilikleridir. Bu şekilde müfettiş vali veya 
merkez valisi unvanlariyle merkeze alınmış 10 -15 
vali mevcuttur ki, bunların burada hiçbir va
zifeleri yoktur. Vekâlet merkezinde bir odada 
dedi kodu ile vakit geçirirler. 

Benim asıl üzerinde durmak istediğim nokta 
bu arkadaşların niçin merkeze alındığıdır. Bun
ların merkeze alınmaları bir takım suçlara atfe
dilmektedir. Fakat bugün en az onlar kadar 
suçlu birçok valilerimiz icra mevkiinde! bulunu
yorlar. Bunların isimlerini zikretmeye lüzum 
yok, hepiniz bilirsiniz. Bîr kısım valilere bu 
şekilde muamele edilirken diğerlerine hususi 
muamele yapılmaması lâzımdır. Dahiliye Vekili 
arkadaşımızın bu hususta daha hassas olmasını 
rica ediyorum. 

Efendim, Köy Kanununa gelince, Köy Kanu
nu tatbikatı muntazam yürümemektedir. Bil
hassa aradan 26 sene geçmiş olmasına rağmen, 
Köy Kanunu biliyorsunuz 1340 tarihlidir, hâlâ köy 
sınırları işi halledilmemiştir. Bu yüzden köylerimiz 
huzursuzluk içindedir. Dahiliye Vekâletinde de 
birçok dosyalar vardır. Bu yüzden birçok adam
lar ölmüştür, yaralanmıştır. 26 senedenberi eski 
iktidarın halledemediği bu mühim dâvayı bizim 
haletmemiz lâzımdır. Maalesef 22 Mayıstanberi 
de bu hususta esaslı bir adım atıldığını görme
mekteyiz. 

Efendim, İçişleri Bakanlığının Bütçesi mü
zakeresi esnasında şunu da arzetmek isterim, 
bütçeler, gelir bakanlıkları bütçeleri, masraf 
bakanlıkları bütçeleri diye tefrik ediliyor 
ve gelir bakanlıkları bütçeleri, masraf ba
kanlıkları bütçelerine nazaran daha avan
tajlı bir durumda oluyor. Meselâ Dahiliye Ba-
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kanlığının yönetim masrafları, müstahdemin üc
retleri, müfettiş yollukları gibi ödeneklerin Ma
liye Bakanlığının aynı tertiplerine ait ödenekleri 
ile mukayese edilirse çok dun vaziyette olduğu 
görülür. Bunun önlenmesini ve bu gibi hizmet
ler için ayrı vaziyetler ihdas edilmemesini rica 
ederim. 

Son olarak İçişleri Bakanlığına imtiyazlı 
valilerin bulunduğunu arzetmek isterim. Bil
hassa eski zamanlarda İstanbul ve Ankara gibi 
imtiyazlı valiliklerin bugün de bulunduğu ve 
aynı vaziyette devam ettiği görülmektedir. Bu 
vilâyetlerde diğer bakanlıklara ait işler müfettiş
ler tarafından daimî surette teftiş ve murakabe 
edildiği halde İçişleri teşkilâtına mütaallik servis
ler teftiş edilememektedir ve bu vilâyetlerin İçiş
leri servisine mütaallik hizmetleri ancak o vali
nin ayrılmasından veya ölmesinden sonra teftiş 
edilmektedir Meselâ Lütfü Kırdar'm zamanında 
İstanbul Belediyesinde umumi bîr teftiş yapılma
mıştır. Vilâyette de umumi bir teftiş yapılma
mıştır. 

Ankara Vilâyetinde de rahmetli Tandoğan'ın 
zamanında yine yapılmış teftişler mevcut değil
dir. Ayrılmalarından sonra bâzı işlere elkonmuş 
isede zaman aşımı, delillerin bulunamaması 
yüzünden birçok suçlar meydana çıkarılamamıştır 
Bundan böyle imtiyazlı valilere, imtiyazlı vilâ
yetlerin teessüsüne imkân verilmiyecektir. Bun
dan böyle bilûmum vilâyetleri bir seviyede tut
mak, valilerin şahıslarının ayrı ayrı muamele 
tatbikına sebebiyet vermemesini temenni etmek 
hakkımızdır. 

Bir nokta daha var arkadaşlarım, bâzı kim
selere sırf nüfuzlarından; istifade etmek îçin 
fahri hemşerilik unvanları verilmektedir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
NECDET YLMAZ (Bursa) — Pekâlâ, söz

lerime burada son veriyorum. 
BAŞKAN — Yusuf Aysal. 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem 

arkadaşlarım; İçişleri Bakanlığı bütçesinde söy
lemeyi millî menfaatlerimize uygun mütâlâa et
tiğim bâzı hususları kısaca arzedeceğim. 

Bucak Müdürlüğü müessesesine lüzumlu olan 
ehemmiyetin verilmesi icabetmektedir. Çünkü 
Bucak Müdürlüğü mülki teşkilâtta ehemmiyet 
taşıyan ve halkla çok sıkı münasebeti olan bir 
müessesemizdir, ben bunun bir esasa bağlanma
sını faydalı telâkki ediyorum. 
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AckadaşteEim, yine bütçede» bir hususi dik

katimi çekti,. ilce olmaya lâyık bucaklarımızdan 
bir kısmının i bütçe imkânları nispetinde ilçeye 
çevrilmesini gönül arzu ederdi. Bu bölüme ait 
bir-tahsisatın bulunmamasını üzüntü ile karşıla
dım?.; 

İçişleri Bakanlığının bucakların tam teşek-
küllü olması veya ileri bucakların ile© haline 
kalbi için ne düşünüldüğünü,» hangi prensiple
rin' kullanılmak istendiğini bilmek her halde 
faydalı olur'kanaatindeyim. 

Memhaı hemen: hemen- kurutulmuş,olan. İller ' 
Ba&kasınm beledi ve mahallî; ihtiyaçlara lây ı-
kiyle-cevap verecek duruma konmalı' ve- çeşitli 
ihtiyaçları' karşılaması, için; Bakanlıkça ne düşü* 
nüldüğşnün açıkça belirtilmesi doğru olur ka
naatindeyim^ 

Nüfus işlerimizin düzeltilmesi lâzımdır. Nü
fus .işlerinde ve muamelâtında geri geri değil 
daima ileri gidilmesini istiyoruz. Vatandaşlara 
lüzumlu kolaylıklar gösterilmelidir. Evlenme 
işlerinde mühim vazifesi olan nüfus işlerinin 
vatandaşların' sızlanmalarına meydan verilmeden 
görülmesi, gönüllerimizin arzuladığa bir keyfi
yettir. Bu bütçenin konuşulması münasebetiyle 
Sayın-içişleri Bakanından bir sual sormak iste
rim? içişleri Komisyonunda bir mevzuun müza
keresi sırasında il idaresi kanunu hakkında fi
kirlerini öğrenmiş bulunuyoruz; il idaresi ka
nunu müzakeresi'sırasında- Demokrat Partinin 
o zaman sözcülük vazifesini yapan Sayın Nuri 
özsan\'ın beyan eyledikleri fikirler zabıt ceride
lerinde sarahaten ve mütebellir olarak ifade olun
muştur,, Bu fikirler arasında birleşik bir vazi
yet olmadığını görmekteyim, iller kanunu bu
günkü ihtiyaca karşılamakta mıdır; iller kanunu 
antidemokratik midir, bizim bünyemize tevafuk 
ediypr mu' etmiyor mut Bunlaasur içişleri Baka
nı tarafından sarih olarak,-: bu kürsüden.beyan 
etmesinde lüzum ve ihtiyaç olduğu kanaaftnde-
yim., 

Jandarma -teşkilâtının -âmme -tazme^eranr iöt; 
edea bir müessese' ve teşeHml haline getirilmesi:: 
icabeder. Jandarma,- yıllardan beri-vatandaşlar
da korku halinde belirmiş, r işkence,' zulüm, hak
sız muamele gibi yer yer tepkilere-vesile olmuş 
bir .manzara arzetmektednv 14 Mayıstan sonra 
bu i çok * mühim addettiğimiz işin de demokrasi 
idarestevlâyık bir şekilde düzenlenmesini;talep 
etmek hakkımız olur; 
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Zabıtanın motörleşmesi de düşünülecek mev

zular arasındadır-. Zabıta mensuplarına ödünçle 
motor vermek devlet ve millet hizmetlerinin 
lâyıkiyle görülmesine imkân verecektir, ve büyük 
faydaları olacağına kaniim. Jandarma albay
larının-çokluğu da nazarı dikkati celbetmektedir. 

Bu hususta içişleri Bakanlığının ne düşün
düğünü öğrenmek istiyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN— Kifayeti müzakere takriri var. 
Cemal Beye söz veriyorum. 
FERlD MELEN (Van) — Bana da söz ve

riniz. 
BAŞKAN— Cemal.Bey söz istemişti. 
FERlD MELEN (Van) — Benim şahsım 

mevzuubahis oldu. 
BAŞKAN — Sizin isminizden de bahsedil

medi, cisminizden de. 
CEMAL EYÜBO&LU (Trabzon) — Sayın 

arkadaşlar, sözlerime biraz evvel burada bana 
çok kıymetli tavsiyelerde bulunan' sayın Devlet 
Bakanına teşekkürle başlıyacağım. Kendileri gi
bi politikada uzun boylu görgüm yok; yüksek 
heyetinizi teşkil: eden sayın milletvekillerinin 
büyük bir kısmı da aşağı yukarı benimle aynı 
yaş ve aynı vaziyettedir. Kendilerinin tavsiye
lerini tatbika o kadar riayetkar olacağım ki 
bir gün bu kürsüde memleketin büyük dâvala
rı mevzuubahis olurken kendilerinin bana karşı 
kullandıkları kelimeleri kullanmamaya bilhas
sa dikkat edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, bendenizi heyecana sev-
keden hâdise, mazinin tenkidi değildir. Eğer 
yerimden bir iki defa kısa cümlelerle kendileri
ne ve kendilerinden evvel konuşan içişleri Ba
kanına hitapta bulundumsa bu, kendilerinin söz
lerini kesmek veya kendilerinin müdafaa et
mekte bulundukları dâvayı zarfa uğratmak için 
değildi: 

Sadece maziyi* tenkM etmek hiçbir s%ye^ya
ramaz. Hiçbir şeye yaramaz demeyeyim, kötü
lüklerin hangi devirde olursa olsun her zaman 
tenkidi muhakkak ki, terbryetkâr tesisler; yapa* 
bilir. Fakat mazideki hatalardan hâlde istifade 
edilmedikçe bu tenkidler neye yarar t 

Sayın İçişleri Bakanı buradan konuşurken, 
Malatya belediye seçimlerini feshedecek misi
niz, diye' sordum, Eğer feshedileçekşe mazide 
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yapıldığı iddia edilen fenalıkların tekrarına 
vesile veren bir hâdise olmıyacak mıdır? Eğer 
bâzı yerlerde - Af buyurun, belki sözlerim bâzı
larınızın hissiyatını rencide şdeeektir. - Fakat 
beni sabırla dinleyiniz ki sonda belki bana siz
de hak vereceksiniz. 

Biraz evvel Demokrat Partili Milletvekili ar
kadaşımızın da belirttiği gibi 10-15 valinin mer
kezde işsiz güçsüz bırakılmalar doğru mudur? 
Doğru olmadığına göre (Soldan onu siz icat et
tiniz sesleri) Biz icat etmedik. Eğer biz icat 
ettj isek, siz doğrusunu ,yapınız. Ben, 1950 de 
politika hayatına atılmış bir arkadaşınızım. 
ISen maziyi müdafaa etmiyorum. Mazinin kötü
lüklerini tenkidde sizinle beraberim. Bu iş şu; ve
ya bu partinin işi değil, bu bir memleket işidir. 
Eğer biz bir memleket olarak 14.Mayısı idrak 
etmiş isek bunu ne şu parti, ne de bu part i yap
mıştır. Bunu bir millet başarm^tır. Biz bunu 
tarihin tecrübelerine ve memleketimizde muaz
zam tarihî hâdiselerin yalatmış olduğu büyük 
ibretlere medyunuz. Benim mâruzâtım gerek 
Demokrat Parti Milletvekili , arkadaşlarımdan r 

gerekse Hükümete mensup zevattan maziyi ten-
kid, ederlerken, hale ait suallerimiz s olduğunu 
ve bunlara sinirlenmeden cevap vermeleri lâ-
zımgeldiğinden ibarettir. 

BAŞKAN — Mahmut GüçBîlmez. (Daha ev
vel sözümüz var sesleri) Komisyon sözeüsüne 
her zaman söz verilebilir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 
GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhterem arkadaşlar, 
bendeniz sayıır Eyüpoğlu arkadaşımızın... 

BAŞKAN — Sadece bütçe üzerinde Mahmut 
Bey. " , . . . ; . , . . 

MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Devamla) — Şu 
cümlesi, üzerine huzurunuza geldim; Mazinin 
kötülüklerinden bahsetmek neye yarar? (Büt
çeye sesleri) 

BAŞKAN — Mahmut bey, Cemal bey ken
disine sataşıldığını iddia ettiği için Başkanlık 
tarafından kendisine söz verildi ve o da zaten 
sadece onun üzerinde kaldı. Müzakereye devam 
etmiyoruz, zaten yeterlik takriri var. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Devamla) — O 
halde konuşmuyorum, arkadaşlar, huzurunuz
dan iniyorum. 

Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin-
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deki görüşmeler kâfidir. Bu kifayet; teklifimizin 
Yüksek >MeeHsm oyuna sunulmasını dileriz. 

istanbul MilletvekiHepinden 
Bedri Ny&okaü, Dr. Sani Yaver, Ahilya Moskos 
Füruzan Tekil. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Takrir aley
hinde konuşacağım .Arkadaşlar, dokuz aydan 
beri kifayeti müzakere takrirleri aleyhinde zan
nederim ki benden daha çok bu kürsüye çıkalı 
arkadaşınız olmadı. (Doğru sesleri) bütçeniit 
umumi müzakeresi sırasında bunu bir karara 
bağlamak memleket meseleleri için çok kötü 
neticeler verebilir. Heyeti aliyeniz kifayeti mü
zakere takririni kabul eder veya etmez. Fakat 
ben, kifayeti müzakere takriri karara bağlan
madan sözümü geri alıyorum. 

HÜSEYİN FIRAT (içel) — Muhterem arka
daşlarım, bendenizin kifayeti müzakere aley
hinde söz alışımdan yegâne gayem, muhalefete 
mensup arkadaşlarımın Malatya valisi hakkın
daki sözleridir. Orada cereyan eden Mdiâelefi-
yakînen takip ettiğim için huzurunuzda ve mu
halefetin huzurunda bu hâdîse'leTİ olduğu- gibi 
arzetmek isteyişimdendm Eğer fcafeûl - etmefcse-
niz .bu mâruzâtımı yapmaya fırsat bulacağım. 
(Etmiyelim, etmiyeKm sesleri) 

FERtT KILIÇLAR (Muş) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında konuşacaksınız 
FERİT KILIÇLAR (Devamla) — Takrir 

aleyhinde konuşacağım. Daha evvel de söz iste
miştim. 
" .BAŞKAN '-M-leyhte Celâl Yardımcı ile Hü
seyin Fırat konuştular. 

Arkadaşlar ,kif ayeti müzakere takririni oyu
nuza arz^diyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir^ (Alkışlar) .••'-. M 

1 9 5 0 ; yık Bütçe Kanununda değişiklik "ya- -r 

puması, hakkındaki Kanun tasarısına (253) ; ioy' 
verilmiş (240) kabul, (3) ret,' (1) çekinserdir. 
Kanun 249 oyla-kabul edilmiştir. 

Ankara, Üniversitesi 1950 'yılı Bütçe Kanu- •'• 
nuna bağlı (Â) işaretli cetvelde değişiklik ya-;-
puması hakkındaki kanuna verilen oy sayısı 
(248), kabul (243 );-. ret (4), (1) çekinserdir. 
Kanun 243 oyla kabul edilmiştir. ; 

Devlet., İ)enizyolları ve Limanları işletme 
Gerdel ̂ f t ^ü r lüğü : 1950 yılı Bütçe Kanununa' -
bağlı (A) jtşarethV cetvelde değişiklik yakılması 

, hakkındaki kanuna (247) oy verilmiş, (240) ka-
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bul, (6) ret ve (1) Çekinser vardır. Kanun 
240 oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanuna (250) 
oy verilmiş, 243 kabul, (6) ret, (1) çekinser var-
dır. Kanun 243 oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanu
na 246 oy verilmiştir. (241) kabul, (4) ret, (1) 
çekinser vardır. Kanun 241 oyla kabul edil
miştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 
verilen oy sayısı (252) dir. Kabul 249, ret (2), 
çekinser (1) dir. Kanun 249 oyla kabul edil* 
mistir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen ,oy 
sayısı (248) dir. Kabul (245), ret (2), çekinser 
(1) dir. Kanun (245) oyla kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen 
oy sayısı (249) dur. Kabul 244, ret ise (5) tir, 
çekinser yoktur, kanun 244 oyla kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
ki Kanuna (244) oy verilmiştir. (242) kabul, 2 
çekinser vardır. Binaenaleyh tasarının kanun-
luğu (242) oyla kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Ka-
nununav bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanuna (251) oy veril
miştir. (248) kabul, 2 ret ve 1 çekinser vardır. 
Tasarının kanunluğu 248 oyla kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanuna (249) oy veril
miştir. "(246) kabul,. 3 ret, vardır. Tasarının ka
nunluğu (246) oyla kabul edilmiştir. 

Baha Koldaş. 
BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Çok muhterem 

arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı Bütçesinin müza
keresinden faydalanarak Köy Kanunu tatbika

tı ve köy idareleri ile diğer bâzı umumi hizmet
ler üzerinde müsaadelerinizle bâzı maruzatta ve 
ana temennilerde bulunmak istiyorum. 

Mâruzâtıma geçmeden filhal burada bir suk* 
ran borcumu eda etmeyi vazife sayıyorum. Eski 
bir sürü bağlantılar sebebiyle btitün gayretlere 
rağmen hareket kabiliyetine kavuşturulamıyan 
kısır bir bütçede köy yolları, köy okulları, köy 
zirai kalkınması, su işleri, sağlık merkezleri,.» 
gibi hayati mevzulara Menderes Hükümeti, bu
güne kadar görülmiyen nispette milyonları tef
rik etmiştir. Hususi idare bütçelerinin de buna 
mütenazır himmetlerini duymuş bulunuyoruz. 
Bu; memleketin temeli olan köye ve istihsal 
kaynağımıza verilen değerin en şahlanmış bir 
ifadesidir ve yarının en büyük müjdecisidir* 

Yüksek malûmunuzdur ki, idarecinin vazife
deki muvaffakiyetinin en başta ve biricik miyar 
ve ölçüsü ancak ve ancak vatandaşın kendisi 
için duyduğu ve yaşattığı güven ve sevgidir. 
Bu güven ve sevgi derecesi ne kadar yüksek 
olursa o yerde kanunlara karşı saygı ve alâka 
Hükümet ve Devlet otoritesine bağlılık... da o 
nispette üstün olur. 

Bu karakteri ancak yapıcı ve yaratıcı isti
datlarda, demokratik zihniyetin ve bilhassa İier 
şeyi değiştiren bu dinamik ve iktisadi asrın 
icaplarına uymak kudret ve kabiliyetini göste
rebilen ve bunun el ile tutulur, gözle görülür 
müspet izlerini verebilen varlıklarda bulmak 
ve hüviyetlendirmek mümkündür. 

Bu itibarla Devlet ve Hükümeti temsil eden 
ve tedvin buyurduğunuz kanunları tatbik ve 
murakabe ile mükellef olan idare" otoritelerinin 
bu zihniyet içinde ve münhasıran vazife 
aşk ve alâkasını duyan ve yaşıyanlara tahsisi bir 
emri zaruridir. Son yıllarda olduğu gibi koltu
ğuna yapışarak masa başı zihniyeti yaşatan, ic
raatını evrak havalesinin dairei fidesinden ileri 
geçiremiyen, halkın içine girmiyen ve giremiyen, 
köylünün ıstırabını yerinde göremiyen ve duya-
mıyanlara bu vasıflarına uygun sandalyalann 
gösterilmesi artık bir zarurettir.. 

İstiklâl mücadelesinin topunu tüfeğini sırtın
da cepheye taşıyan büyük Türk köylüsüne, Yük
sek Meclisiniz 18 Mart'1340 da Köy Kanunun^ 
armağan ederken bu büytâk kubbenin dakikalar
ca alkışlarla ve yaşa nidaları ile çınlatıldığını ' 
içimizde şahit planlarımız ayni heyecanla bugün 
dahi hatırlarlar. 
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Köyün ve köylünün kurtuluş saatini tesit 

eden ve Büyük Ata'nın «köylü memleketin efen
disidir» vecizesinin beratını imzalıyan bu tarihi 
tezahür icraattaki heyecan ve hararetini Cumhu
riyetin on beşinci yılma kadar ancak koruyabil
miş, mütaakıp yıllarda ise köye bağlı mahdut 
idarecilerin mevzii bâzı bölgelerindeki şahsi me
suliyet ve enerjilerinin dışında köy mesaisi he
men her yerde aşağı yukarı ihmal ve imhal edil
miştir. 

Halbuki köye benlik ve varlık veren ve vazi
fesine sahip idarecinin nurlu rehberliğinde tat
bik kabiliyetini bulan ve birçok aksi kanaatlara 
rağmen hayati birçok mühim işlerde para kudre
tinden ziyade köylü iman ve imece kudretiyle 
hayatiyetini gösteren Köy Kanunu ile bu yıllar
da Türk köylüsü ne varlıklar yaratmış, ona bah
şedilen bu hakka bihakkın lâyık olduğunu bir 
sürü parlak eserleriyle göstermiştir. Bunlardan 
birkaç şaheseri misal olarak arzedeyim: îlk 15 
yılda kırk bine yakın köyümüzde köylü herşey-
den önce sınırında kendi kağnısının geçebileceği; 
sapını devirmeden geçirebileceği iki yüz bin ki
lometreye yakın yol açmıştır. Bâzı bölgelerde 
bu izler 4 - 5 metre genişliğinde her vasıtanın 
geçebileceği surette tam yola çevrilmiş ve kum-
lanmıştır. Ayrıca köylü bu yollar üzerinde 
8985 köprü ve menfez inşa etmiştir. Yine bura
larda köylü kendi arzu ve gayretiyle altı bin 
köy okulu 268 yatı pansiyonu inşa etmiş 14477 
muhtelif damızlık satınalmış; 84 aşım durağı 
yapmış 271 ziraat makina ve aletini köy adma 
alarak köylü istifadesine arzetmiştir. Bunlar yap
tıklarının ve yarattıklarının küçük bir misalidir. 

14 Mayıs seçimleri sırasında seçim bölgemi
ze gittiğimizde; müteakiben diğer vilâyetlerde 
inceleme yaparken bu yolların çoğunun kapan
dığını ve hattâ bir kısmının izlerinin bile kalma
dığını, köprülerin yıkıldığını, damızlıkların ço
ğunun telef olduğunu, yatılı pansiyonlarının he-
taen, hemen kapatıldığını, yapılan okulların çoğu
nun yatırıldığını, onun yerine Köy kanununun 
tahmil ettiği bir taraflı mükellefiyetten iıtifade 
ederek köylü takat ve kudretiyle hiç de münase
beti olmıyan büyük binalar ve yanlarında işlek 
denen büyük paviyonlar yapıldığını yürekleri
miz sısdıyarak gördük, köylünün vaktiyle çoluk 
çocuğu ile ter akıtarak açtıkları yolların ve köp
rülerin arabalarına geçit vermez hale girmesin
den duydukları sonsuz teessürü; yeni okulların 
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inşası dolayısiyle çektikleri namütenahi ıstıraba 
hemen her yerde kendilerinden dinledik ve hâlâ 
da dinliyoruz. 

Arkadaşlar, Türk köylüsü inandığı ve güven
diği iyi rehberin önünde dağları devirmiş; 
eserler yaratmış, kendi refah ve huzurunu yara
tacak mesai için hiçbir fedakârlıktan çekinme
miştir. Köy Kanunu tatbikatında idarede masa 
zihniyeti hâkim olmaya başlayınca köy de müh
mel kalmış, milyonlarla değerlenebilecek köy 
varlıkları hemen hemen elden çıkmıştır. Daha 
ozaman muhtarla nahiye müdürlerinden bu ih
malin sebebini öğrenmek istedik, bu işlerde ça
lışmak için emir almadıklarını yana yakıla ma
zeret olarak garabetle ileri sürdüler. 

Kaymakamlarla temas ettik; aynı dairei fa
side etrafında dolaşıp durdular, sayın valilerden 
rica etmiştik; meşgul olmaya imkân ve fırsat 
bulamadıklarını itizar ederek söylediler. Köy 
bürolarını gezdik; ya tahrirat kalemlerinin mu
avin büroları olmuşlar; veya vilâyetin istatistik 
ve sayım vazifelerinde çalıştırıldıklarını gör
dük. Vazife duygu ve hissinin ve köy aşkının 
hâkim olmadığı yerlerde göze çarpan ıçok acı ve 
elim manzara budur; kendi haline terkedilen, 
mühmel bırakılan da bu bedbaht Türk köyüdür! 

Bu nasıl idarecidir ki, yurt bünyesinin kal
binin bu kadar acı darabanını duymamış; hak 
ve salâhiyetlerini müdrik olamıyarak onun bü
yük ıstırabına el atmak zevk ve heyecanından 
kendisini mahrum etmiştir. Köyle uzaktan ya-

' kından alâkalı umumi idaredeki manzara da 
aşağı yukarı aynıdır. Kırtasi zihniyet hâlâ işe 
hâkimdir. Bu ihmal ve imhal yalnız masa başı 
zihniyetinden doğmuyor. Teftiş sistemimiz de 
noksan ve bozuktur. Mesuliyet mefhumu da 
yıllardan beri kanun sayfalarından fiiliyata in-
kilâp ettirilememiştir. Sicil müessesemiz de baş
tan aşağı bozuk esaslar üzerine kurulmuştur. 
Bunun neticesi olarak terfi ve tecrübedeki pren
siplerimizde de lâubalikler hâkimdir. 

Teftiş teşkilâtımızı sayıştay statüsüne ben
zer bir esas dahilinde müstakil ve toplu olarak 
bir elden idare edilir bir teşekkül haline koy
madıkça bundan tam bir netice almamıza imkân 
yoktur. 

Her müfettiş gittiği yerde ancak 3 - 4 köy 
görmek mecburiyetindedir. Bunlar da ekseri
yetle merkezler yanında veya yol üzerindeki 
köylerdir. Vali de bunları gidip göremez. Kay-
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makam da gidememiştir. Nahiye müdürü de 
merkezde durmaktan, fırsat bulamamıştır. 
. . . Halbuki öğretici vasfı da bulunan teftiş; her 
idarede asıldır. Bilhassa bu idare; hesapları için
den çıkılmaz bir halde olan ve 3664 sayılı Ka
nunla gelirleri yalnız mecburi işlere tahsisi za
ruri iken har vurup harman savrulan köy idare
leri olursa ne kadar muacceliyet kesbeder. Ve 
teftiş halinde salmayı verenden ne kadar sevgi 
ve şükran toplar? Bu itibarla bugün ve yarın 
için tedbirlerimizi süratle almamız zaruridir. 
Düşününüz ki, zavallı köy hâlâ Hüdaya emanet
tir. Hatırlayınız ki, vali, hattâ kaymakam yüzü 
görmiyen ne kadar çok köylerimiz vardır. 

Arkadaşlar; kanunlarımız muhtara, müdüre, 
kaymakam ve valiye köy için birçok vazife ve 
vecibeler tahmil etmiştir. İdareci bu vecibeleri 
yerine getirmekle, yıllık iş ve çalışma program
larını takip ve tahakkuk yoluna koydurmak 
imkânlarını sağlamakla mükelleftir. O; halka 
ve köylüye doğru giderek ve inerek bu vazife
leri yapmadıkça terfi imkânlarına kavuşmamalı-
dır. Fakat iş berakis yürümüştür. Bugüne ka
dar bu kanuni vecibeleri yapmadığından Ve 
programları tahakkuk ettirmediğinden mesuli
yet mevkiine çıkarılan kaç idareciyi içişleri Sicil 
bürosu tesbit edebilir? Bunun için zamanı ida
resinin icraat ve hesabını müfettişe veremiyen-
ler terfi ettirilmemeli ve mutlaka mesul edil
melidir. Bu takdirde halka hizmet ve his ba
rometresinin yükseleceği aşikârdır. 

BAŞKAN^- Baha Bey, vakit geldi. 
BAHA KOLDAŞ (Devamla) — Müsaade 

ediniz de salmadan da kısaca bahsedeyim. 
Bu arada köyün ve köylünün büyük bir ıs

tırabından. daha bahsedeyim : Salma derdi! 
Bunun hinbir şikâyetini köylüden dinlemi-

yen ve foilmiyen arkadaşımız hemen pek azdır. 
Bakanlık dosyalan da bununla doludur. En ip
tidai bir vergi sistemi olan salma bugün her yer
de köylünün en çok şikâyet mevzuudur ve hattâ 
bunun Hayvanlar Vergisinden önce kaldırılma
sını ısrarla iddia ve talep eden köylüler çoktur. 

, 76 milyon tutan 1949 köy bütçelerinin salma 
olarak majbsul ve para, tutan 26 milyon, imece 
tutan da 2X milyon liradır. Hayvanlar ve Mua
mele vergilerini zamanın ve imkânın müsaadele-
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rine göre ilgayı prensip olarak kabul eden ikti
darımız; şüphe yok ki, bunlardan çok ağır olan 
-«Salma» mn yeni Köy Kanunu tasarısında izle
rini silmiş ve bütün dünya kommünlerindeki 
âdil ve mâkul gelir membaları sistemine doğru 
gitmiştir. 

Arkadaşlar, gecenin yirmi dördünden sonra 
çok yorulduğunuzu bilerek huzurunuzu diğer 
bir kanun münasebetiyle ihlâl edeceğim. Köy 
Kanununu Sayın İçişleri Bakanı Meclise sevk-
etmeyi vâdetmiştir. Bu kanun bir kommün ka
nunu değildir. Kommünal bir idareyi bünyemiz
de yaşatmaktadır. Şimdiki nahiyelerimiz nev'i 
şahsına mahsus; nev'i kendine mahsus ve yalnız 
bizde yaşıyan bir teşkilâttır. Artık bunun mo
dern Türkiye hukukunda yeri kalmamıştır. Bun
ların kaza teşkilâtına inkilâp edebilecekleri çok
tur. Sayın Menderes Hükümetinden komün ka
nununu memlekete getirmesini; bütün muasır 
medeni milletlerde tatbik edilegelen komün ida
releri üzerinde incelemeler yaptırmasını ve Köy 
Kanununu bu esasa göre tamamlıyarak ve mem
leketi mahallî idarede köye tam yetki veren ha
kiki bir kanuna kavuşturmasını rica ederek söz
lerimi kesiyor ve affımız rica ediyorum. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Celâl 
Yardımcı. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 
kifayeti müzakere takririni reddetmek suretiyle 
izhar buyurduğunuz takdire teşekkür ederim. 
Bunun şerefine söz söylemekten vazgeçtim. Fa
kat söz söylememek bahsinde yalnız kalıyorum. 
-Birkaç arkadaşımın daha bana iltihak ederek bu 
şerefte beni yalnız bırakmamalarını rica ediyo
rum.. (Bravo > sesleri) 
. BAŞKAN — Efendim, söz almış bulunan ar

kadaşlar sözlerinden vazgeçiyorlar mı? (Geçiyor
lar! sesleri). 

Şu halde tekrar müzakerenin kifayetini re
yinize amdiyorum. Kabul edenler; Yani sözle
rinden vazgeçenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim İçişleri Bakanının izahatı vardır. 
(Saftt-24 .sesleri);. 

O halde kararımıza uyarak yarın sabah saat 10 
da toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 24 
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DÜZELTİRLER ' 

Bu tutanak dergisine bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

S. Sayıcı Sayfa Yanlış Doğru 

96 
96 

96 
• 96 

96 
96 

96 

96 

96 
96 
96 
96 

96 

96 
96 

96 

96 

96 

96 

26 . 
31 

34 
39 
39 
40 

40 

41 

41 
41 
46 
48 

50 

51 
52 

52 

53 

57 

57 

B. 

304 
405 

412 
453 
766 
209 

217 

303 

422 
459 
307 
502 

201 

304 
308 

308 

413 

504 

802 

M. 

1 

2 
4 

2 
1 

1 

1 
1 

2 

Posta ve telefon ücretleri 
Hayvan satmalma ve tazmini 

Yol ve giderleri 
4515 sayılı Kanun 
(D) ve (J) maddeleri 

Düşülen 

Ek görev tazmi
natı 1 000 
Basılı kâğıt ve 
defterler 6 000 
Enstitüsü 
Millî Tıp Kongresi.. 
Geçici görev kolluğu 
1945 - 1949 yıllar borçları 

Yabancı memleketlerdeki 
memurlar ay 
Posta ve telgraf ücreti 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

Tedavi giderleri 

Veteriner ecza ve gereçleri 
giderleri .--**^ 

Millî Savunma Bakanlığının 
Toprak Mahsullerine olan 
borcu karşılığı 

Vatani hizmet karşılığı ay
lıklar 

B. 

304 
405 

212 
453 
766 
209 

217 

303 

422 
459 
307 
502 

201 

304 
308 

308 

413 

504 

802 

M. 

1 

2 
4 

2 
1 

1 

1 
1 

2 

Posta ve telgraf ücretleri 
Hay vatı satırialma vex taz
mini (Kara, Hava, DeMız, 
As. Fb , Harita) 

Yolluk ve giderleri 
5415'v*sayılı S İ n u n 
(D) ve (J) fıkraları 

v Düşülen 

Ek görev taz
minatı 6 000 
Basılı kâğıt ve 
defterler 1 000 
Müesse&esi 
Millî Türk Tıp Kongresi. 
Geçici -görev yolluğu ! 

1945 - 1948 yılları borç
ları 
Yabancı memleketlerde
ki memurlar aylığı 
Posta ve telgraf ücretleri 
4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi 
giderleri ve yollukları 
(Kara, Hava, Deniz, As. 
Fbrfîarf t i rr " 
Tedavi giderleri (Kara, 
Hava, Deniz, As. Fb, Ha
rita) 
Veteriner ecza ve gereç
leri giderleri (Kara, Ha
va, Deniz, As. Fb, Harita) 
(Hizmetlilere tevzi şekli 
Bakanlar Kurulu kara-
riyle yapılır) 
Millî Savunma Bakanlı
ğının Toprak Mahsulleri 
Ofisine olan borcu karşı
lığı 
Vatani hizmetler karşılı
ğı aylıklar 
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Doğru 

96 

9* 

98 

58 

B. M. B. M. 

826 .... kredi ve istikrazlar. 826 

96 
96 

96 
96 

99 

• 

104 

104 

59 
61 

66 
68 

3 

9 

9 

420 
458 

208 
478 

453 

420 

427 

1 Köy enstitüleri giderleri 
1 Hükümetçe satmalîhmasına 

karar verilen dış sergiler 

10 000 
.... Vücude getirecekleri ma
lûllerin.... 
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara işrak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 

Eklenen 

Yiyecek giderleri 821 000 

Düşülen 

420 
458 

208 
478 

453 

420 

423 

T 

304 Posta, telgraf ve 304 
telefon ücreti gi
derleri 10 290 

416 Okullar ve yurtar genel gi- 416 
derleri 

... kredi ve istikrazlar. 
İngiltere Hükümetinden 
temin olunan 10 milyon 
sterlin kredi. 

1 Köy enstitüleri 
1 Hükümetçe satmalınma

sma karar verilecek dış 
sergiler 
1 000 
... vücuda getirecekleri 
mamullerin 
Milletlerarası kongre ve 
konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve gider
leri 

; Eklenen 

Yiyecek gider-
leri 821 600 

Düşülen 

1 Merkez posta 
ve telgraf üc
retleri 10 290 
Okullar ve yurtlar genel 
giderleri 

Yine aynı basmayazının altıncı sayfasının sondan üçüncü satırının başına: 

(2) sayılı cetvel ibaresi eklenecektir. 



1950 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkında Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul •dilmij.tir v) 

Üye sayısı 
Oy yerenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
253 
249 

3 
1 

216 
İS 

[Kabul tdsnUr] 
AFYON KARAffUE 
Süleyman Keman 
Bekir Oynaganlı 
Ayni Tan 
Salih Torfilli 

AĞBI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Bren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Öayrftmoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı * 
Ahmet Tokuş 

AYDIK 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumou 

Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

SÎLECÎK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Gtiçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Koymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeit Bunun 
Abbas Gigtn 
Zihni Ural * 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürsel 
Baha koldaş 
Hüseyin Ortakuoğln 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşjt 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
lİytip Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoglu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şeyki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 

Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkân 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZLANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak ^ 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Doğan Köjjmen 
Mazhar Şener 
Adnan Ttr*%ip.ğlu 

OUMÜŞANE 
Vaşfi Mahir Koeatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal YörüHöğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan '*~~ 
Şahap Tol 

fSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Env,«r Adakajı 
Salamon Adafo 
thsan altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Benker. 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nediın Göknil 
Salih Fuad Keçeci 

— eıa — 



A4nan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Saynner 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Tiltrkgeldi 
Andre tahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Etfib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Osman Kapanı 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayrı Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibese 

KARS 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Ijait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
HajTİ Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apayctm 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazo^lu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik BakajJ ] 
Faik üstün 

B : 49 23.2 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman^ 
Remzi Birand 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alfcin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Naşuh 
°$ lu ... • 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Afynıed Kadoglu 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 

1951 O : 4 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş, 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü AkyoJ 
Feyzi Boztene 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
MuhittinJözkefeli 
Ferit Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Sinan Tekelioğhı 
Cezmi Türk 

SltRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğhı 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Oema-1 Kıpçak 

KARS 
Hüseyin Cahit Yalçın 

[Reddedenler] 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Aziz Uras 

—W-̂  
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[Çekinserler] 

HATAT 
Celâl Sait Siren 

[Oya katilmiyanldr] 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu. 
Gari Yiğitbafi 

AĞRI 
Halil öztürk (1.) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Anal 
Salâhattin Benli 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıöğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Sal&hattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğiu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragrp Emeç 
Stlim Herkmen 

Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat tyriboz (Bakan) 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil. 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZIANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
' ĞÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih İnankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu (1.) 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur 
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çemlıbel 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 

Halil özyörük (Bakan) 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Akiizüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tügaç 

KASATMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (1.) 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

615 — 
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KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürıoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fhsat 
tsmet înönü 
Nuri Ocakeıoğlu 
Abdülkadir öabay 
Lûtfi Sayman 
Şefik 3ft*gay 

MANİ&A 
Faruk ilker 
Muzaffer 'Ku^benoğlu 
Nafiz iKörez 
Sudi TMlhçîoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytenıfe 
Ahme* OBozdağ 
Salâhattin Hüjilajdjoğlu 
Mazhar özsoy 

MARBtN 
Rıza Erten 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 

Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu S 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Z«yyat Mandalinci 
Nuri özsan (Bakan) 

JVTUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellâioğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki .Mesut Sezer 
Atıf Topalüğlu 

RİZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkmün 
îsmail üşın 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

[A&h Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşan» 1 

Hâdâ Üzer 
SEYHAN 

yfemzi Oğuz Arık 
Rsşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Seî$« 

SttRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SÖfOB 
Cevdet Kerim Incectayı 
Ali Şükrü Ş«vl] 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betü 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

\vekiU%Weri] 

istanbul 2 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun A^yalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlû 

VAW 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğlu ( t ) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkgöz 
Yunus Muammer Ak-
kant 
Hüseyin J&Ük 
Ali Rıza InceaLemdar-
oğlu 
Rifat Sivigoğlu 
Avni ^«tdftfeayrak 

Sivas 1 
Zonguldak 1 

18 
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Ankara tfcıivers&eM 185© yılı Bütçe Kanununa bağlı (A); spretfe cetvelde değişiklik yapılma» 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Rerman 
Kemal özçoban 
Şalin TorfılH 

AĞRI 
Kasım Küfrevî' 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhadaın Âdil 
Mulüis Bayramoğlu 
Ömer Büen 
Bağıştan Bînerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz S%öir Fenik 
HâmİÛ* Şevket î k w 
Talât Yasfi$z 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burbaaettin Oımt 
İbrahim S^bfiji 
Ahmet Tokuş* 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Yacid Asnmv 
Salâhattin Bfteten 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

hakkındaki Kanuna verilen oylara sonucu 
(Kanun kabul ediltoiçtfo*.) 

Üye sayısı 
Of verenler 

Kabul' edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

0jaa> katılmıyanlar 
Afrtt Milletvekillikler* 

4T7 
2W 
243 

4 
1 

221 
W 

[lEütml edenler] 
Ahmet Eoeabryakoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri. Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozate 

BURDUR 
Fethi Çelikbag; 
Mehmet Brketancı 

BURSA 
Raif Ayh&r 
Agâh EisöfeSte 
Hulûat Köymen 
Mithat San 
Necdet Yılma*? 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik, 

ÇANKIRI 
Kâzım Asar* 
Kenan Çığman. 
Celâl Ofcman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali RHavSa&ür 
ZSbni'UnaL 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 

Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saîp özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa- Gülcügil 
Fikret Karahudak 
Refet T»a#sa#lıe#lu 

DtYARBAKIR 
Ferit, Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğt 
Yusuf Aziaoglu 

EDİRNE 
Arif Altuıalnraz 
Mehmet Enginim 
Cemal lööpdüü-
Rükneddin Nasuhieğiu 

ELAZIdr 
Abdullah Bemktaş 
Mehmet Şevki Yazma» 
Hâmit AlirYöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroflu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

- SaftrF Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Kemalr Zeytâ»oğkfr 
GAZÎANTEB 

Ekrem Cenanı 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ^ 
Tahsin înan$ 
Doğanı Ksöjjpıem 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
KemaL Yöüükoğlu 

İÇBL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat: 
Refik Koraltan» 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç, 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakaaı 
ihsan Altmel 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Hutlûsi Bemirelli 
Salih- Fuad? Keçeci 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 

— «ü — 
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Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 

KARS 
Esat Oktay 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz !*i 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başar 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 

Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halü Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tunta§ 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gurka* 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi KA-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timufoğlu 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

[Reddedenler] 
Rıza Erten TRABZON 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
VAN 

Ferid Melen 
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[Çekinserler] 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

[Oya katilmıyanlar] 
AFYON KARAHİ8A* 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

Ahmet Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis -öztürk (1.) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
d.) 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete (Bakan) 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sanöğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Gürelî 
Muharrem Tuncay 

Bilecik 
îsmal Aşkın 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

İhtan Güles 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstûn 
Nihat îyriboz (Bakan) 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzmı önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren (Baş. V.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samın İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasf i Mahir Kocatürk 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih İnankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu (1.) 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Haindi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü (Bakan) 

Adnan Menderes (Baş
bakan), 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten. 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfı Menteş 
Halil özyörük (Bakan) 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu -
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş (l.Ü.) 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (1.) 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 
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KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 

KONTA 
Abdürrahman Faıbri 
Ağaoğlü 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebü'zzîya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Asım Gündüe 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Firat 
fiımet îhönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaofiu (Bakan) 
Semi Ergin 
Refik Şevket îhee 
(Bakan) 

B : 49 23.2 
Faruk ilker 
Fevzi Lûtfi Karaosman 
oğlu (Bakan) 
Nafiz Körez 
Sudi Mıheıoğlu 
Hamdullah Suphi T«ı-
rıöver 
Muhli* Ttfenay 

MAKftf* 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdkğ 
Salâİattih Hldaytofltı 
Mazhar özsor 

MAKDÎN1 

Abdütraferan Bayar 
Cevdet öztttrk 
Kemal Türkoğlu . 

MUÖLA 
Cemal Hthral 
Zeyyat Mandaiinci (î.) 
Nadir Nfccfr 
Nuri özsan (Bakan) 

Haindi Dayı 
NtSDffi 

Süreyya Dellaibğlu 
Fahri Köşkerüğlu 

OKDÜ 
Ref et Aksroy 
Naşit Farafe 
Zeki Mesut Sezer 
Atıl Topaloğlu, 

. 10S1 0 : 4 
, RÎZE 
Kemal Balta 

' İffehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Neei Berkman 
ismail Işın 
Şükrü Ulugay 
Hâdi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçp 

SttRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SÜfÖB 
Cevdet1 EeriiB îne«d«yı 
Nuri Sertbglfr 
Ali Şttkdi- Şavfr 
Muhit Tüınefctan 

SİVAS. 
Ercüment Damalı 
Halil îıare-
Sedat &ü$<taı 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akytut 
Hüseyin Bingili 
Şevket MOÛABL 

TOKAD 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu 
Cahid Zamangil 

IHJfHüBLt 
Hıdır Aydto 

URFA 
Necdet Açanaİ 
Feridun Ayaip-
Feridun Ergin 
Hasan OîM 
Celâl öne*^ 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbag 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlioğlu ( I ) 

ZONCHJLDAK 
Fehmi- Ae.ık*8fc 
Yunua1 Mu«cmnıeT aüt*-
kant 
Abdürrahm*n Boyaeı-
güler 
Ali Rıt* îaoeaâemdar-
oğlu (L)> 
Rif at Sivişoğhı 
Avni Yuısiltoâficafc 

Ay din 
Balıkesir 
Bilecik 
Burea 

3 
1 
1 
1 

Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Gümüşan* 

MiUetveküliklem]i 
ı istanbul 

izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Sivaa 
Zonguldak 

1 
1 
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Devlet De^»dâ&m ve Iıimanlan İgirtm* Genel Müdürli$ir .49fiÖ\yılı Bütçe Itaattmına hagfh ;̂ A) 

jşâaretiiaetw8lde değişiklik j«yjıliBfi6Lbakkınd€kki.KaııuıiE veuilen oylana soaueaı 
(Eamın kabal <#âikni|tir.) 

APYON KARAHİSA* 
Süleyanan Kerm#n 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfffiî 
Ahmed Veziroglu 

AĞRI 
Kasım Küîrevi 
Celâl Yardımcı 

AMABTA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Saîâhaddin İdi l 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bfisjraanoğhı 
Ömer rBilen 
Dağıstan. Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman ^evkî Çjgekdajfc 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Enrtbek 
Talât. %sft ifa 
Cevdet Sojşdaaa 

ANTtALYA 
Akif Sarıo&u 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gttük 
Etem Menime» 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 

Uj re sayısı : 4fg7 
Oy verenler .-• 247 

KabnL edenler 240 
.Reddedenler tf 
x@ekinserler : l 

O&a, katılmıyanlar : .222 
Açık »Mîfietvekillikleri 18 

[Kabul ederilvr] 
Müfit Bıküfaancu 
Ali Fahm İsem 
Arif KahtKOZDğlu 
Ahaaat Kocabıjfikoğkı 
Yahya İN tan 
Sıtkı Yuiûalı 

BİLEDİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf MefemafcMmlmt 
Talât ÖBan 

BtNOâl. 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçhümez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi ÇelflAaf 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raîf Aybar 
Agâh Erazan 
HulûfidiS^ggnan 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat %ıÖHiE 
Emin M&sâtÂ 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gtigin 
Zihni UTSI 

/ l A n r i l f 

Sedat Baran 
»Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Oriatocıoğlu 
Saîp özer 
Hasan* Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoglu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Tfcıcak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmslmaz 
Mehmet En^biün 
Cemal Göprüiü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet -ŞJBSÖB Yazman 
Hâmifc Ali Yöney 

ERZÜftBAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoglu 

Bahadır Dülgar 
Sabri Erdnman 
Enver Kaçan 
Rıza Topguoğlu 

£ H 9 Z » I O £ M K E U W 

Muhtar Başkurt 
Hasan Rokikan 
Abidin Potuoğln 
Kemal Zeytinoğhı 

GA2ÎAIKEEB 
Ekrem Cenanı 
Ali Ocak 
Cevdet Sam 

«İBBSUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin inanç 
Doğan Köymcn 
Mazhar IjfeneT 
Adnan Tüfekoiaglu 

GÜMÜSANE 
Cevdet Ba^bnası 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörüfeoğlu 

İÇEL 
Halii AtaMy 
Hüseyin Fıcat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

ÎSmBSA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Mithat Benker 



Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Muhiddhr Er ener 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Ustündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Ke,çecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berfeok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KARS 
Hüseyin Cahit Yalçın 

B : 49 23.2 
KOCAELİ 

Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Nasuh-
oğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

MANÎSA 
Samet Ağaoğlu 
Adnan Karaosmanoğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

. 1951 O : 4 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
MUŞ 

Ferit Kılıçlar 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Sinan Tekelioglu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Server Somcıneuoglu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topçoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Ka 
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğln 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

fReddedenler] 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

Aziz Uraı 
TRABZON 

Cemal Reşit Eyüboğlu 

VAN 
Ferid Melen 
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[Çekinserier} 

HATAY 
Gelâl Sait Siren 

[ Oy akatılmıy antet} 

AFY01T KAR AHİ9AR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sabit 
Avni Tan 
Gazi Yi^tbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk (1.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKAR4 
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikog^u 
Osman Talât îltekin ' 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nafeel; 
Burhanettm Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKEStR 
Muzaffer Emiroğlıı 
Enver Güreli 
Muharrem Tuneay : -

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BÎTLİS 
Salâhattin înan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 

Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Camb Yöntem 

ÇANAKKALE 
Keoan Akmanlar 
Bedî Enüs*fi» 
îhsan Karasw>ğLu? 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Fikret Ba.şaran 
Mustafa Güîcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpfekende? 
Nâzmı önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günajtay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren (Başkan 
V.) 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZtAJfTEB 
Samih İnal, 
Galip Kittoğta 
Süleyman Kusanel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkraen 
Arif Hikmet Pamukoğl^ 

GÜMÜŞANH 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halit Zarbnn 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah €iUMÎv) " 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut-
Cavit Yortman 

İÇBL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu ( t ) 
Kemal Demiralay 
Rejit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Ad&to 
Ahmet apesndi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belge? 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 

, Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Cihad Baban 

Avni Başman 
BehzatJ&igl» 
Sadık Giz 
Tank Gürerk 
Necdet lneekaı& 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunçtu 

KARS 
Lâtif Akjiznm 
Sırrı Atalay 
Mehmgi Bahadiî" 
Abbas Çetin 
Yeyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzada 
Ahmetf Kerkin 

KAYSERİ 
Emin Deyelio|lu 
Ynsul Ziya Turgut 
Suad Hayri ÜrgüblÜ 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (1.) 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbajşj (1.) 
Halil Sezai Erkut. 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
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Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gtirsoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet înönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket înee (Ba
kan) 
Faruk îlker 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu (Bakan) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı 
över 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet özttirk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci (t.) 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 

Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Ref ad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

StlRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan » 

SÎNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil îmre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İRmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Eratainan 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Muzaffer ön al 

TRABZON 
| Salih Esad Alperen 

Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hftşim Tatlıoğlu (î.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkgöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Bagol 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Rıza İnoealemdaroğ-
lü ( t ) 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 

[Açık Milletvekillikleri] 
Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Gümüşane 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Sivas 
Zonguldak 

1 
1 

18 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği

şiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 250 

Kabul edenler : 243 
Reddedenler : 6 
Çekinserler : 1 

Oya katümıyanlar : 219 
Açık Milletvekillikleri : 18 

[Kabul edenler] 
AFYON K A ^ A 1 I t F A f t 

Süleyman Kerman 
Bekir Oynagank 
Salih Torfiüî 
Ahmed Vesiroğlu 

AOEI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adü 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdag 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket tnee 
Talât Vtıfi ö ı 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Narifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subafi 
Ahmet Tekelioglu 

AYDIK 
Namık Gedik 
Btem Menderes 
A. Baki Okdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoflu 
Müfit Brkaynnem 

Arif Kalıpıızoğlu 
Ahmet Kocabryıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırşalı 

BILEOÎK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çefckbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeİt Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Baııbüyük 
Şevki Gürse* 
Baha Koldaş 
Saîp özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çohanoğlu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayaı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasukioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıfka Salim Burçak 
Fehmi Çobanoglu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANB 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay-' 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahuya Moshos 



î^feigrrem^iröİ 
Fahrettin Sayımer 
Für t f t ^ ' ^Ml 
Nazlı Tlabar 
Celâl Tnrkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Abidin f̂e'kSn 
Ekreıi^Sayri ÜstÛıİdâğ 
Zühtü "ttîmıi Velibese 

Fevzi Aktaş 
Esat Ültay 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri fee^iüğlu 
Muzaffer M lüühto 
Rifat Taşkın 
Hâyri Tösttftöğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri A#ayâm 
îsmail İei%»k 
Kâmil Mttdsş 
Ali Rıza'Kilîçfcaıle 
ibrahim KirUzoğlu 
Mehmefc ÖMemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakaya 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başkk 

i i m mî 
MümtaiB Ka^ateıöğlu 
Yereâcf Mşlefru 
•Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılma* 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Silim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza. Ercan 
Saffet Strol 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf'Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavwneu 
Süleyman SUKOPİ Nası^h-
oğlu 
İhsan Seril ö*gen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet JSidtu 

MANİSA 
Samet AğaTJğlu 
Refik'Şevket İnce 
Adnan Ka^^öStnantrğlu 
Fevzi îiütîi Karaos-
manoğlu 
Kasım sT»ffcent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim ökraen 
Remzi ükiüz 

MUOLA 
Yavus^Bafer 
Nuri Ö«an 

* 4tti *Ö Î 4 

*er i t Xfi#ar 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Aıım Doğanay 
Ferit Ecer 

"Hüseyin Ülkü 
fftılil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yutuf^Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

Mfehanet Whr i Mete 
SAMSUN 

Haşim Alifan 
İsmail Işın 
TWfik fieri 
Firuz Kesim 
Muhittin İ&keteli 
Pirid Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevf ik "Cö$kun 
Yusmf 3Kyft Eker 
Sinan Tekelioğlu 
Ctzmi Türk 

SttRD 
Mehmet Daim Malp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri *Sertd£lu 
Server SoHRmouoğru 

SİVAS 
Nâzım Ağaöifodğlu 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ee«vit 

Nurettin 33*türk 
Bifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüıeyin Yükıel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Yuıuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Ataç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mttâtafadzöemir 
Nuri Turgut JPopg^ğhı .\ 

Naci Altuf : 
Saffet ©aştımar 
Süleyman Fehmi îra 
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa ©eşit- Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kuln 

tfBFA 
Ömer Çekeri 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal TimuFöflu 

VAN 
îzzet Akın 

YOZÖAD 
jNfîyazi Ünal Aldılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karshoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Cemal Kıpçak 

itim 
fîüseyin CanW Yalçın 

Reddedenler] 
MARBİN 

Mehm«t̂ B9lm1r Boran 
Rua Erten 

Aziz Urat 
TRAB2ÖN 

Cemal Reşit Eytiboğlu 

VAN 
Ferid Mtkn 

*"*̂  ""̂ BPy *•** 



T [Çekinserler] 
HATAY 

Celâl Sait Siren 

e ı i 

[Oya katılmvyanlar] 
AFYON KARAHISAK 
Abdullah Güler 
Kemal öz^obajı 
Ali ihsan mâ* 
Avni Tan l.v.. 
©asi Yiğittagı 
• AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (I.) 

AMASYA 
Hâmit Kûray 
İsmetOlgac 

ANKARA 
Sadri Maksudi ;Assal 
(t):., -
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Abdullah Gediköğlu 
Osırçan cTalât îltekiri 
Seyfi Kurtbek (Bakatı) 
Fuad Şeyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalamaiı t 
Akif Sarıoğlu ı • 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
4Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroglu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Muharrem Tuncay 

BILEC/K 
ismail Aşkın 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Herkmen 
Ali Cahib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüştün 
Nihat lyriboz (Bakan) 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

. ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Hüseyin ÖJiakcıoğlu 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 

Bahadu Bültftr 
Enırullah Jîf̂ ÜEu 
Memiş Yasıçı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Samih İnal ; 
Galip Kınojglu 
Süleyman-Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen .-
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞİNE 
Vasfi Mahir Kocatürk. 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Sesen (1.) 

HATAY 
Abdullah Gifli'-tfc) " * 
Abdürjrab»aö?JM#lek 
Tayfur SStea&i 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

Salih İnankur 
Aziz Koksal ^ 
Celâl Ramaızanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu (1.) 
Kemal Demiraiay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 

Senihitf&ntteü 

Mehmet A^ttojlr 
AvnA^fcan 
Sadık Gie 

[ Tarık ftürörk 
f Necdet "tncekara-
Vasfi Me^teş 
Halil ÖzytJrW(Batat) 
Cemal Tu&ea 3 

KARS 
Lâtif Akfczüm 
Sırrı -Atalay 
Mehmet Bahadır" A ' -
Abbas Çetin ' 
Veyis SfopBİu 
Tezer Taşkn#jıJ 

Hüsamettin Tlog&c. 
KA8TAWWU 

Şükrü #erkl«Sftâe ^ x 
Ahmet &gg$ı 

Emin Develioğlu ,J 

Yusuf ?|Ziya Turgut' 
Suad Hayri Ürgüblti 

KIRKLARELİ 
âdahmut Erbil (t)..^ :,., 
Fikret Filiz '"'\** 
Sitkı Pekkip m^^m 

KIRŞEHİR fâM^'z 
Osman Bölükbaşt^|r*) ^ 
Halil Sexad Erkut ,v; * 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atıf 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
LÛtfi Tekoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 

m — 



titö ââ.â.l&İ 0 : 4 
Öidayet Aydraer 
Ziya Baflaa 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüıziye 
fonk Kozbek 
Muammer OÎJUK 
Himmet Ölçmen 

jl̂ v tüTABYA 
"Hakkı Gedik 
Asm Gündüz 

-Ahmet Ihian Güreoy 
; Remzi Koçak 

UAİATtA 
.Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet I^rat 
îsmet İnönü 
Nuri Ocâkcıoğiu 
Abdülkadir ötfbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugşy 

MAYISA 
Semi Ergin 
Faruk İlker* 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Köre* 
Sudi Mıhoıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
Mwr 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik l 
Buram 1 

Muhlis Tümay 
MARAŞ 

Ahmet Boâdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar Ozioy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Oztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandaüncj (I.) 
Nadir Nadi 

üuş 
Hamdi Dayı 

NÎÖDI 
Süreyya Dftîlâlpğlu 
Fahri Köskeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naıit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçaf 
Kemal Balta 
Osman Karrakoğlu 
Ahmet Morfü 

[Açik Milhi 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

~ 
Eskişehir 1 
Gümüeân* 1 

Zeki Rıza Sporel 
•AM8UN 

Naci Berkman 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

BEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Beıad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SÖRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
Ali Şükrü Şarh 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil tmre 
Sedat Zeki Ors 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Muzaffer önal 

^vekillikleri] 
İstanbul t 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu 
Cahid Zamangil 

TUNOEIÎ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Hasan; Oral 
Celâl Öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaı 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu ( t ) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala* 
İr »TI t 
ACMlb 

Hüseyin Balık 
»Suat Basol 

Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu (1) 
Rifat Sİvifoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Sivas 1 
Zonguldak 1 

•— 
U 



B : 49 23.S.19Ö1 0 : 4 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1950 yık Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet-

velde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
* (Kanun kabul edilmiştir.) 

: 

AFYON KARâHtSAB 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Özçoban 
Salih Torfilü 
Abmed Veziroğlu 

AĞRI 
Karan Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayraıhoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Haindi Bulgurlu 
Osman Şevk! Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasf i öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanetttn Onat 
İbrahim Subayı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Salâhattin Başkan 

ü j 'e sayısı : 487 
Oy verenler : $46 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler 4 
Çekinserler j 

Oya katılmıyanlar : 223 
A$ık MiUetvekillikleri : 18 

[Kabul edenler] 
Müfit Erkuyumcu 
AH Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoglu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BÎNOÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat îyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saîp özer r 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENtZLÎ 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavathoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
YusufAzizoğlu 
M. Remzi Bueak 

EDİRNE 
Arif Altınahnaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Şfasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Y6ney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

..*' 

EBK^fEHlR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğltt 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San T 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeibğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu' 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tok 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut -

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Atanel 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Denürelİi 
Bedri Nedim Goknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
AhÜya Moshos 
Mükerrem Sarol 



Fümzan TeMİ 

CtlU Türkgeldi 
Andr« Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 

İZMtE 
Behrat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tank Gürerk 
Osman Kapani 
Halil Özyörük 
Abidin tfekân 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü MM Velibese 

KARS 
Fevzi AJctaş 
Etat Oktay 
Hüsfeyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
JPahrİ Ke>çecioğlu 
Ifuzaffer Âİi Mühto 
3|ifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
HİMdi Türe 

KAYSÎ3RÎ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
AH Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet Özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefi* Bafcay 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Aîicân 

B : 49 .......».fi 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal-
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Süley m an"" Süruri N asuh 
oğlu 
thsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat' Doğan 
Meüffifet Kulu 

MANİSA 
Samet Aga^ğltı 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Ltttfi Karaos
manoğlu 
Kâzııri Taşkent 

MARAŞ 
Abdulîali Aytemiz 
AhmelrKâdöğlü 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mihmet Kâmil' Boran 
RızaErten 
Aziz Üras 

.1901 0 : 4 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atîf Topaloğlu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Fîruz Kesim 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Sinan Tekeliöğlu 
Cezmi Türk 

StlRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 

Şevki Eeevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yükıel 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka^ 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu' 

URPA 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD • 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 

MALATYA 
Mehmet "Kartal 

[Reddedenler] 
SİNOB 

Servsr &oift®i£i!Uoğlu 
TOKAD 

Zihni Betil 
TRABZON 

Cemal Reşit Eyüboğln 

[Çekinserler] 
HATAY 

Ceiâİ Sait Siren 
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fOya katılmıyaritöfr] 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
GMİ Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk (L) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât tltekin 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatîn Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioglu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 

Ali Canib Yöntem 
ÇANAKKALE 

Kenan Atananlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğhı 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Giğin 
Mesud Günfey 
Ali Rıza Sağlar 

DENİZLİ 
Hüsnü Akgit 
Fikret Başaran 
Mustafa Guîeugil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 

Hayrettin.Erkmen 
Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasf i Mahir Kocatürk 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu (I.) 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atajay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koşulu 

Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade-
Ahmet Keskin 

KAYSERİ 
Emîn Develioğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (I.) 
Fikret Bliz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Salih Kalemciöğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir ösbay 
Lûtfi Sayman 
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Şefik Tugay 
MANİSA 

Semi Ergin 
Faruk îlker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyad Mandalinei (1.) 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

Aydın 
Bilecik 
Balıkesir 
Bursa 

3 
1 
1 
1 

B : 49 
NİĞDE 

Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroglu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

23.2.1951 O : 4 
Salim Serçe 

SİİRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Cevdet Kerim Încedayı 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil îmre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçı 
Mahmut Goloğlu 

\vektilikleri] 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

1 

a 
1 
1 
1 
1 

Cahid Zamangil 
TUNCELİ 

Hıdır Aydın 
URFA 

Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatboğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Sivas 1 
Zonguldak 1 

"—,~ 
18 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 252 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : 2 

Çekinserler \ 
Oya katılmıyanlar : 217 

Açık Milletvekillikleri : 18 

AFYON KARAMAK 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdi] 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket İnce 

; Seyf i Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalipşızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi ÇeHkbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

edenler] 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Ali Rızâ Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükheddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknü 
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Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayrmer 
Füruzn Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Senini Yürüten 

ÎZMÎR 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayrı Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Esat Oktay 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

B : 49 23.2 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Bırand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sımıri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Aziz Ur as 

[Redde 
MALATYA 

Mehmet Kartal 

. 1951 0 : 4 
MUĞLA 

Samet Ağaoğlu 
Yavuz Başer 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıba§ 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun t 

Yusuf Ziya Eker 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SURD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

denler] 
VAN 

Ferid Melen 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu -

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka
laycı oğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcılj 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Uçoz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
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[Çekinserler] 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

O : 4 

[Oya kattlmtyanlar] 
AFYONKARAHISAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçöhan 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk (1.) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Ramiz Eren 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğhı 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragrp Emeç 
Selim Herkmen 

Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat tyriboz (Bakan) 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigiu 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyûk 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügii 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zer en (Başkan 
V.) 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Cüli (I.) 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih İnarikur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu (1.) 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü (Bakan 
Mithat Sözer 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 

Cihad Baban 
Avni Başman 
Tarık Gftrerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Mentes 

KARS 
Lâtif AJşâizüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet^ pahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Eogulu 
Tezer T&şkıran 
Hüsamettin Tugaç, 

KASATMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş (î. Ü.) 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (1.) 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Efkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Etem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
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Saffet Güroİ 
Tank Kotfbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜf^HYA 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Giirsoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Boğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îşmet inönü 
Nuri Oeakçıoğlu 
Abdülkadir, özbay 
Lutfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANÎSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MAEAŞ 
Ahmet Bozdağ 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Buna 1 

Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özşoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hürial 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan (Bakan) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Deîlaloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli X 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

S : 49 23.2.1951 0 : 4 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SURD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SlNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 

StVAS 
Ercüment Damalı 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl önctl 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Ni'zamoğlu (I.) 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Sivas 
Zonguldak 

1 
1 

18 



B ; 49 23.2.1951 O : 4 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Oedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

Uj 
Oy 

re »ayısı 
verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Ar;ık Milletvekillikleri 

[Kabul 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Hulusi Köyrnen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

>87 
248 
245 

2 
1 

221 
18 

edenler] 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoglu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nâsuhioğln 

ELAZİĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yön ey 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoglu 
Sabri, Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

«3KİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan _• 
Abidin Potuoğlü 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen • 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekçiûğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur ' 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
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SaM Wm& İleçeei 
Fuad Köprülü 
AhiljA Mothc* 
Mükerrem S$trol 
Fthrettîn Sayımer 
Furuzan Tekil 
NAZM Tllfeâr 
Celâl Türkgeidi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Behzat Silgin 
Muhiddin Erener 
Tank Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Esat Oktay 
Hüseyin Cahit Yalçın 
y KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçeeioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkıfr 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 
* KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
timail Berkpk 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kjlıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet £)z(iemir 
Suad Hayr| ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

B : 49 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA * 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

2 3 . 2 . 1 9 S 1 O : 4 
MUŞ 

Ferit Kılıçlar 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
"Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

StlRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Sonrancuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak- * 
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğîn 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza tncealemdar-
oglu 
Cemal Kıpçak 

[Reddedenler] 

MALATYA 
Mehmet Kartal 

TOKAD 
Zihni Betil 
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[Çekinserler] 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

[Oya katilmiyanlar] 
AFYON KARAHÎIBAR 
Abdullah Güler 
Ali İhsan Sâbis 
Atııi Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk (I.) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îemet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Osman Talât Iltekin 
Fuad Seyhan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nasifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Aşkın 

* BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emet, 

Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (Bakan) 
Emin Kalafat 
Ihaan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesmd Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran ' 
Mustafa Gülcüçil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk San aç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Ali Fuad Cebesoy 
GAZlANTEB 

Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Koeatürk 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tânkut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu (I.) 
Kemal D emir alay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 

Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Vasfi Mehteş 
Cemal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbîl 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüıziya 
Saffet Gürol 
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Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Atım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Surari Nasuh 
oğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Ba
kan) 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce (Ba
kan) 
Faruk İlker 
Fevzi Lütft Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Eurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğhı 

Hamdullah Suphi Tan-
növer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdaioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeröğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Uzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Ref ad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SURD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Cevdet Kerim İneedayı 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğkt 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğlu (î.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkgöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Rifat Sivisoğlu 
Avni Yurdabayrak (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydnı 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 

Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Gümüsane 

istanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Sivas 
Zonguldak 

1 
1 

18 
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Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (B) işaretli cetvellerde değişik

lik yapılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlBAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küf revi 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çieekdağ 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket tnoe 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki Okdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Stat Budakoğlu 

Uy e sayısı 487 
Oy verenler 249 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler : 5 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar 220 
Açık Milletvekillikleri 18 

[Kühul edenler] 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaucı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 

Şevki Gürse» 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saîp özer 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak ı 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hatan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Doğan Kaymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çambbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahuya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
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Füruza» Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Tüı^şlcji 
Andre Vahraın Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

ÎZMİR 
Behzat Bilgin 
Mııhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Ke^çecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türç 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkıpk 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
îbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret FUiz 
Faik Üstün 

Koumt 
Ethem Vaşjaf Akem 
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Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sürııri Nasııhi-
oğlu 
îhsan Şexif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kulu 

MANÎSA 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaoşmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kasım Taşkent 

MARAŞ 
Ahnıed Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

Rıza Erten 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Aikyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RtZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Sinan Tekelioğlu 
Ctzmi Türk 

Mehmet Daim Süalp 
Camii Yftfdum 

SİNOB 
Nuri Sertoğliu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Tr;ı 
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 

TUNOELÎ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
ö|mer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğl 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Aleılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan ÜçÖz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

İSTANBUL 
Ahmet Pşimıdi Bâ gar 

[Reddedenler] 

MALATYA 
Mehmet Kartal 

SİNOB 
Server â0maneoıoğlu 

TRABZON 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

TOKAD 
Zihni Betti 



B : 49 23.2.19&L 6 : i 

[Oya kaMmıyanlar] 
AFYON KARAHISAB 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Âli İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Halis Öztürk (I.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgac 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel * 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu , 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli' 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (Bakan) 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sahaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cefcesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasf i Mahir Kocatürk 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven. (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (t. ü.) 
Salih înankur 
Aziz Koksal 
Celâl Rama&anoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu (1.) 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Necdet İneekara 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

Tezer Taşkıran 
Hüsamettin. Tuga$ 
Hüseyin Cahit Şifanı 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 

KAYSERİ 
Emin DeveMoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut E*bîl (1.) 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
"Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
AbdMkadir özfoay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 
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MANİSA 
Bamet ^tâo| lu (Bakan.) 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi fan. 
nöy«r 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Şalâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özaoy 

MARDİN 
Abdtirrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öıttirk 
Kemal Tûrkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci (1.) 
jfadir Nadi 

MÜŞ 
Hamdi Dayı 

Aydın 
Balıketi* 
Bilecik 
Utarsa 

S:49 23.2 
Ferit Kilolar 

NİĞDE 
Süreyya Deîlâloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Naoi Berkman 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçsy 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Regad Güçlü 
Mahmut Kibaroglu 
Salim Serçe 

DenizH 

Gümüşine 

.1951 0 :4 
StlRD 

Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

StNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
Ali Şükrü Şayh 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

IvekilHkl&ri] 

İstanbul 2 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Cahid Zamangil 
URFA 

Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkıöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başoi 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu (1) 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Sivas 1 
Zonguldak 1 

mmm 
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Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1050 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabml edilmiştir.) 

AFYON KARAjHlAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfiili 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçefcdağ 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 

üj r# sayısı : 487 
Oy verenler 244 

Kabul edenler 242 
Reddedenler o 
Çekinserler 2 

Oya katılmıyanlar : 225 
Açık Milletvekillikleri : 18 

[Kabul edenler] 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 

Hüseyin Ortaktıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğhı 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZlANTflB 

Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğtu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan altınel 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelîi 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moehos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 



CeM Türkgeldi 
Andre Vahram B&yar 
Hftaaü Yatoan 
Saııi Yaver 

İZMİR 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tank Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyöriik 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktâş 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçeciöğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Tagfcin 
Hayri Tösuîioğlu 
Hamdi Türe 

Kâvmst 
Fikri Apayâln 
îsmail Börkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim İSrazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bafcay 
Faik üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kâvalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Sü&sÜ Türltand 
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Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Ksmal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Nasuh 
oğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Samet Ağaöğlu 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Nafiz Körez 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Ay tem iz 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

. 1951 O : 4 
MUŞ 

Ferit Kılıçlar 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Ferit Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Sinan Tekeliöğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Servet' Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral' 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğlıı 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

[Çehinserler] 
İSTANBUL 

Ahmet Hamdi Başar 
HATAY 

Celâl Sait Siren 

— «#6 — 
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[Oya hatümiyanlar] 

AFYON KARAHİ8AR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali îhean Sâbk 
Avni Tan 

•Ahmed Veziroğlu 
Gaai Tiğitbafi 

AĞRI 
Halil öztürk ( I ) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Ar»*! 
(î.) 
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatirf Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekeliogiu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Mendere* 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
îimail Aşkın 

BÎNĞÖL 
Mustafa Nuri Okcuoglu 

BÎTLÎS 
Salâhattin înan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğiu 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 

Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkme* 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Güleügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih înal 

Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamükoğlu 

ĞÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (İ.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankııt 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih înankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
îrfan Aksu (î.) 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çemlıbel 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Comal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 

Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASATMONU 
Şükrü Kerimza4e 
Ahmet Keskin 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Küıçkale 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (t.) 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip * 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
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İsmet tnönü 
Nuri Oeakcıoğlu 
Abdülkadir öf bay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Panik İlker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi JVtıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhli* Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyad Mandalinci (î.) 

Aydın 3 

Balıkesir 1 

Bilecik 1 
Bursa 1 

B : 49 23.2 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
'Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi tlzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 

Denizli 1 

Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

. 1951 0 : 4 
Regad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

StîRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Cevdet Kerim tnceday] 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Ercüment Damalı 
Halil îmre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bin gül 
Zeki Erataman 
Şevket Moean 

TOKAD 
Muzaffer Önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 

'vekillikleri] 
İstanbul 2 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Cahid Zamangil 
URFA 

Needet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avtıi Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğhı (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boy&öi 
güler 
Ali Rıza încealemdar 
oğlu (1.) 
Rifat Sivişoğlu 

| Avni Yurdabay^ak 

Sivas 

Zonguldak 

1 



B : 49 23 .2 .1951 O : 4 
Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bakir Oynaganlı 
Ali ihsan Sabi» 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 

u 
oy 

ye sayısı 
verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
251 
248 

2 
1 

218 
18 

[Kabul edenler] 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLEGÎK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 

Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Sarp özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü -
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZİANTEB 

Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
.Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdcmir 
Kemal Yörükoğlıı 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi D emi reli i 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayını er 
Fürıtzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
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Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
• Sani Yaver 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosun oğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kıhçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faile Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 

B : 49 23,2 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alk!n 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sürür i Nasuh' 
oğlu 
ihsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket ince 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başar 

.1951 O : 4 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Ferit Kılışlar 

•NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin Özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoflu 

SİVAS 
Nftaım Ağfteıkdğlu 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 

Nurettin Erttirk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet GürkaN 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcuoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi K,ı-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğha 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Ahmet Hamdi Basar 
SİNOB 

Server Somuncuoğlu 
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B : 49 23 2.1951 O : 4 
[Çekinserler] 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

[Oya hatılmıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAB 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk (î.) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
(t) 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Abdullah Gedikoğlu 
Oıman Talât tltekin 
Puad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabcl 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Eteni Menderes 

BALIKESİR 
Muzaffer E mir oğlu 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Ismal Aşkın 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Al »bas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osm a 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren (Baş. V.) 

GAZlANTEB 
Saıhih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Hal i t Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (j.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (î.) 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankııt 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu (I.) 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bay ar (Cumhur
başkanı) 

Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halids edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Güz 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 

Hüsamettin Tuğa e 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (I.) 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ethenı Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Salih Kalemeioğlu 
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Saim önhon 
Tjûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Tank Kozbek 

KÜTAHYA 
Asını Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Şenıi Ergin 
Sudi Mıheıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 

B : 49 23.2 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDÎN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci (t.) 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ham di Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroğhı 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlıı 

RtZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

. 1951 O : 4 
SAMSUN 

Naci Berkman 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SIÎRD 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Ttimerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Moean 

TOKAD 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Avnj Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nisamoğta. 
Hâşim Tatlıogltı (î.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Inceaienadar-
oğlu (t.) 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 

Bursa 

[Açık Milletvekillikleri] 

Çanakkale 1 

Denizli 1 

Eskişehir 1 

Gümüşane 1 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

2 
1 
1 
1 
1 

Sivas 

Zonguldak 

1 

1 

18 



B : 49 23.2.1951 O : 4 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı ŞBütçe Kanununa bağlı (A) işaretli öetvelde değişiklik yapıl

ması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sabi» 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

BALIKSStR 
Vacid Asena 

Uy 
Oy 

e sayısı 487 
verenler • 249 

Kabul edenler : 24 6 
Reddedenler : 3 

Çekinse rler : 0 
Oya katılmıyanlar : 220 

Açık Milletvekillikleri : 18 

[Kabul 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh E rozan 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

— ee 

edenler] 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbiiyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Engintin 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 

8 — 

Rıza Topçuoğlu 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 

• 



Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Akta§ 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Ke,çecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

B : 49 23.2 
KONYA 

Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Mıırad Ali Ülgen 
ümran Nazil' Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet A İkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Nasuh 
oğlu 
Ilışan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğhı 
Muzaffer Kurbanoğiu 
Nafiz Körez 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

. 1951 O : 4 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişaıı 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tun taş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa Özdemir 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Ka
laycı oğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Rsşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğhı 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 

İSTANBUL 
Ahmet Haindi Başar 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Mehmet Kartal 
TOKAD 

Zihni Bet.il 
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AFYON KARAIÖSAR 
Abdııöab Oküler'* ̂  
Avni TM*-
Gazi Yiğitbaşı-Û 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztüJrk (t.) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç-

ANKARA 
Sadri Maksndi Arsal 
Salâhattin Benli ' 
Muhlis-Ete (Bakan) 
Abdullah? Gedikoğlu 
Seyfî KuTtBek'fBakan) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 

.î^azifi Şerif Nahel 
Akif Sarıoğlu _ 

r,„AJwj9t Tekelioglu 
'*" '" ' AYDIN 

Etem Menderes -
JŞAIJKEStR 

Muz«ifer Emiroğlu 
Enver Güreli 

BlLECtK 
r- îsmail Aşkın .,.,.... 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa N'uri Okcuoğlu 

BÎTLÎS 
Salâh attın înan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 
Yahit Yöntem 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen (Ba
kan) 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

B r 49 23;2.Î951 0 ^ 4 
[Öya Ttattlmıyarâart 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz. (Bakan) 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney' 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene ; 

Ömer Faruk Sanaç 
ERZİNCAN 

Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren (Başkan 
V.) 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 

-SaJâTıattin Ünlü - ' 
GİRESUN 

Ali NBCİ ' Duyduk I 
Hayrettin «fErkmen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasf i Mahir Kocatürk 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Cüli "(1.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
..Şenini Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük (Bakan) 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

Zühtü .Hilmi Velibeşe 
.(Bakan) -." * '*/-.--•. 

KARS w 
Lâtif -Aküzüm 
Sırrı ;Atalay " .. - -
Mehmet Bahadır ! 

Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkiran I ' 
Hüsamettin Tugaç' 
Hüseyin Cahit Yalçıa 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V. 
Emin Develîoğlu -
Kâmil Gündeş (V Ü.) 
Ali Rıza Kıliçkaİe 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri 'Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (1.) 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat Özdeş ; 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Faihri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barla» 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

mmmrsi • *& — 665 — 
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KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan öürsoy 
Eemzi Moga% 

MAIATYA 
Hüseyin Dûğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Ihmt 
İsmet inönü 
Nuri Ooakcıoğlu 
Abdülkadir özhay 
Lûtfi Sayman 
Şüîfc Wgay 

MANİSA 
Samet Ağ»$ğlu (Bakan) 
Semi ÜBgin 
Refik Şevket İnee (Ba
kan) 
Fevzi Lûtfi Kanaosman-
oğlu (Bakan) 
Sudi Mlhoıoğlu 
Hamdullah Snphi Tanrı-

Muküs Tttmay 
MARAŞ 

Ahmet Rûidağ 

Salâhattin Hüdayioğlu 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zey$at Maa&alinci (î.) 
Nuri özsan (Bakan) 

MUŞ 
Hamdi Bayı 

NİĞDE 
Süreyya Pejlaloğlu 
Fahri IÇöşkerpğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloglu 

RÎZE 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil, 
Zeki Rıza Spprel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Şükrü Ulu$a5 

Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Qğm Arık 
Mahraut Kibareglu 
Salim Serge 

SttRD 
Baki Erden 
Şefik Türkâögan 

«İ3J0B 
Cevdet Kerim İneedayı 
Ali W®& Şavlı 
Muhit T&merkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
îlhan Dizdar 
Halil !nwe 
Sedat Zeki ö n 

TEKÎBDAĞ 
İsmail Hakkı Aifcyüz 
Hüseyin Bfegül 
Şevk*t Mî>«an 

TOftAD 
Muzaffer $nal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğiu 
Mahmut Geldin 
Cahid Eamanfil 

VWA 
Necdet â$*&*l 
Feridun Af alp 
HasanOml 
Celâl ö*t<a 

vm 
Ferid Mik« 
Kâzun Özalp 

YOZ»AD 
Avni Dç&*n 
FaikltFfcaf 
Fuat i^zmm§Ju 
Hâfpa Tatlıoilu (î.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Ac^ksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Rıza încealemdaroğ-
lu (1/) 
Rif at ^rvigöglu 
Avni Yurdabayrak 

Ay#u 
Balıkesir 

Bilecik 
Bursa 

3 
1 

1 
t 

[Açık Milletvekillikleri] 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

İstanbul 

Kas^amoavı 
Kırşehir 
Mu&a 

2 
1 
1 
1 
1 

Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
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S. Sayısı: 96 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarılariyle İdareci Üyeler Kurulunun, 
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 1950 yılı büt
çelerinde değişiklik ve indirmeler yapılması hakkında kanun teklif
leri ve Bütçe Komisyonu raporu (1/130, 106, 141, 2/29, 32, 35, 

84, 100, 101, 126, 167, 173) 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
tasarısı (1/130) 

T. C. « 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 17 . II . 1951 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1903, 6-577 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan" ığına 

1950 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 15 . II . 1951 tarihinde Yüksek Meclîse sunulması kararlaştırılan kanun tasa-
rısnın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Muhtelif bakanlık ve dairelerin bütçelerine konulan ödenekler aşağıda bölüm ve maddelere 
ait gerekçede arz ve izah olunan sebebler dolayı siyle ihtiyaca kâfi ge^emiş veya yıl içinde önce
den tahmin ve tasavvur olunamıyan âmiller altında bütçelerde yeniden bâzı tertipler açılarak öde
nek konulması zarureti hâsıl olmuştur. 

Dairelerin bu nevi ihtiyaçları tasarının 1 ve 2 nci maddeleriyle tamamen aktarma suretiyle kar
şılanmış bulunmaktadır. -

Tasarının 3 ncü maddesi, madde metninden de anlaşfacağı üzere 5667 ve 5668 sayıl1 kanunlarla 
şekerden alman munzam İstihlâk Vergisinden yamlan indirnfe ve hububat unlariyle bir kısım unlu 
maddelerden alınan Muamele Vergisinin kaldırılması dolayısiyle gelir bütçesinde husule gelen 
26 500 000 liralık açığ\ diğer tarafta 5607 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Eskişehir 
sel felâketi sırasında Bayındırlık Bakanlığı bütçesine eklenen 2 500 000 liralık ödeneği karşıla
mak üzere, hizmetleri müteessir etmemesi de göz önünde tutularak yapılan tasarrufların iptalini 
sağlamak üzere tanzim edilmiştir. tv 

Bu izahata nazaran iptali gereken ödenek miktarı 29 000 00Ö lira olması lâzımgelmekte ve 
maddede 27 340 303 liranın iptal edildiği yazılmakta ise de, daha önce Büyük Millet Meclisi 
Bütçesinden 5666 sayılı Kanunla iptal olunan 6 653 lira ve Cumhurbaşkanlığı Bütçesinden iptali 
idareci üyelerce teklif edilmiş bulunan tasarı ile iptal olunacak 128 575 lira da nazarı itibara 
alınacak olursa Genel Bütçede iptal edilecek ödenekler toplamının 27 475 529 liraya baliğ olduğu 
anlaşılır. ^^^1-r--,r , . . . . = . - • * . . _ 



Diğtftaraftan" T^kel Genel Müdürlüğü Bütçesinin; 

Memurlar ücret tertibinden 
Hizmetliler ücreti tertibinden 
Geçici hizmetliler ücreti tertibinden 
Yabancı uzmanlar ücreti » 
ikramiyeler » 
Kira » 
Yolluklar » 
Para nakil giderleri » 
Yurt dışı acentelikleri giderleri 
Satın alınacak taşıtlar karşılığı 

350 000 
150 000 

5 000 
70 000 

100 000 
60 000 
45 000 
90 000 
25 000 
55 000 

Tütün bakım ve işletme evleri giderleri 593 000 

Tertiplerinden ceman 1 543 000 liralık ödenek mezkûr kanunların neşrini mütaakıp derhal mev
kuf tutulmuştur. Bu suretle yıl sonunda Tekelin Hazineye 1950 Bütçesinde tahmin edilen gelirle
rindeki artış dışında vereceği varidat bu miktar fazla olacaktır. 

Binaenaleyh iptal edilecek ödenekler toplamı olan 27 475 529 liraya 1 543 000 liranın ilâvesi 
suretiyle elde edilecek miktar 29 018 529 liraya yükseldiği görülür. 

Tasarının 4 ncü maddesi, metninden de anlaşılacağı üzere esasen taallûk etmemekle beraber, 
tatbikatta ihtilâfa mahal vermemesi maksadiyle eklenmesi uygun görülen iki formülün (R) cetve
line ilâvesini sağlamaktadır. 

Yukardaki izahattan da anlaşılacağı veçhile ilişik Kanun tasarısında yer alan ödenek ihtiyaç
ları tamamen bütçe dahilinden karşılanmış bulunmaktadır. 

Evvelce Yüksek Meclise iskân işleri için. 1 000 000 lira ek ödenek verilmesi hakkında sunulmuş 
bulunan Kanun tasarısı ile milletvekilleri seçiminin öne alınması dolayıdyle Büyük Millet Meclisi 
Bütçesine eklenmesi gereken 3 613 000 liranın karşılığı da, bütçe gelirlerinde yılbaşında tahmin 
edilen miktarlara nazaran elde olunacağı anlaşılan gelir fazlasiyle karşılanacaktır. »y*y««f« 

Malûm bulunduğu veçhile 1950 Bütçesiyle tahmin edilen gelir miktarı 1 313 269 5,63 liradır. 
Bundan 5667 ve 5668 sayıİl kanunlar dolayısiyle yukarda işaret olunan 26 500 000 lira tenzil edil
diği takdirde 1950 tahmininin 1 286 769 563 lira kaldığı görülür. 

Ocak ayı sonuna kadar yapılan fiilî tahsilat miktarı 1 196 334 000 lira olduğuna göre, bütçe 
tahminlerinin fiilî duruma tetabuku için Şubat ayında 90 000 000 liranın tahsili lâzımgelmektedir. 

Halbuki 1949 yılı Şubat ayı tahsilatı 97 OOfr 000 liradır. 1950 Şubat ayında da aynı miktarın 
tahsil edilmemesine hiçbir sebep mevcut değildir. Ancak 5668 sayılı Kanunla un ve bir kısım unlu 
maddelerden alman Muamele Vergisinin kaldırılması neticesi olacak geçen yıla nazaran ayda-orta
lama 2 milyonluk bir düşüklük naz,arı itibara alınsa dahi, 95 milyon liranın tahsil edilebüeceğine ve 
bu suretle bütçe tahminlerine nazaran 5 milyon liralık bir fazla gelir elde olunacağına muhakkak 
nazariyle bakılabilir. * 

Aralık gayesi itibariyle, tahminlere «nazaran 10 milyon Ura civarında noksan olan tahsilat duru
munun Ocak ayında bu açığı tamamen kapatarak tahmin edilen miktarlara varmış olması da bu 
kanaaatı kuvvetlendirmektedir. 

Her bölüm ve maddeye ait zam ve tenzilin sebebi ilişik listelerde ayrıca arz ve izah olunmuştur. 

(1) sayılı cetvelin gerekçesi 
Personel giderler 

B. M. 

201 1 Aylıklar 
2 Bütçelere teşkilât kanunlarına bağlı kadroların (L) cetveline almanlar dışında fiilen 

kullanılanlar tamamen dolu oldukları ve mümkün olduğu takdirde yıl içinde üst de-
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rezeye teriS edeceklerin durumları da göz önünde bulundurulmak Kastiyle, bu müm
kün olmadığı takdirde ise nispî olarak üst dereceleri hesap edilerek ödenek konulmak
tadır. 
Kadrolarda aşağı derece ile memur istihdam edildiği gibi bir kısım kadrolarda sene 
içinde mhilâiler vuku bulmakta ve bu kadrolar yeni tâyinler yapılmcıya kadar boş 
kalmakta ve bu suretle bu tef&plere konulan ödeneklerde tasarruflar hâsıl olmaktadır. 
Aylık tertiplerinde yapılan tenziller tamame» bu surette elde olunan üâlî tasarruflara 
taallûk etmektedir. 
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre kadrosunda terli edenlerin ve yıl içinde ede
ceklerin istihkaklarının bütçenin tanzimi sırasında tam bir isabetle tesbiti her zaman 
mümkün olmamakta ve- yukarda da işaret olunduğuveçhüe aylık testilerine fiilî kao 
ro kar§ılıkşla*ı ile üst dereceler için hesaben konulan ödenekler bâzı ahvalde ithiyaca 
kâfi gelmemektedir. Bu tertibe efelenmesi istenilen ödeneklerin tamamen1 üst dereceleri 
karşılamak içindir. 
Hizmetliler ücreti 
Hizmetliler ücreti tertiplerine konulan ödenekler de kadroların tam karşılığı olarak 
hesaplanmaktadır. Yıl içinde inhilâi edenkadrolara tâyin yapılıncayakadar geçen süre 
leâ«e ait ödenekler tasarruf edilmektedir. Aylık tertibinde olduğu veçhile hizmetliler 
ücreti tertibinden yapılan tenzille* de fiilen elde edilen ta^ruflardır. 
Hayrat hademesi ücreti (Diyanet işîeri fia^tokğı) 
Yıl içinde 5634 Sayılı KanunlaVakıflösCfenelMüdürlüğünden DiyanetişleriBaşkanlığı 
kuruluşuna nakledilen hayrat hademesi üeretleritiln bu nâkil sırasında kadrolarına 
naz«mn nol^aıı hes^p* edildiği fflüaşıldığM^an (^000) ' liranın ekJenmest zarureti hâsıl 
olmuştur. 
Yabancı uzman v© hizmetlilerle tercümanlastaın ücretleri 
1950 malî yılı içinde angaje edilmeleri düşünülen yabancı uzman ve hizmetlilerin bir 
kısım dairelerce getirilmesinden sarfınazar edilmesi ve bir kısım dairelerin de uzman
larla mutabakat tesisinin uzun sttftnüş olması dolayısiyle bütçenin tanziminde tahmin 
edilen müddetlerden daha az çalıştırıimiş^»rjdlr. Binnetioe bu: tertiplerdeki ödeneklerin 
bir kısmı kullanılamamıştır. 
Geçici tazminat 
Bu tertiplere bütçelerin tanzimi sırasında fült durnma göre ödenek konulmaktadır. 
Ancak yıl içinde terfi edeceklerin önceden tam bir isabetle tesbit olunmaması veya 
zaruretler altında iller teşkilâtından bir kısım memurların kadroları ile merkezde is
tihdamı bu tertibe ödenek eklenmesini ieabettimekte, bunun aksine olarak bütçenin 
tanzimi sırasında kadrosu ile merkezde istihdam edilmekte iken îl Teşkilâtına iade olu
nan veya merkez teşkilâtından keza kadrosu ile il teşkilâtına verilen memurlar, ayrıca 
yıl içindeki münhal kalan kadrolar dolaymyle de tasarruflar elde edilmektedir. 
Muhtelif dairelerin bu tertipte yapılan zam ve tenzilleri bu sebepten ileri gelmektedir. 
Çocuk zammı, Doğum ve ölüm yardımları: 
Çocuk zammı, doğum yardmı ve ölüm yardımı tertiplenme konulacak ödeneklerin 
önceden katı surette tâyin ve tesbitine mahiyetleri icabı in^kân elde edilememekte
dir. Bütçemin tanzimi sırasında bu tertipler© konulan ödenekler birçok dairelerde ih-
tiyaeı karşılamamış ve zam zarureti hâsıl olmuştur. 
Yabancı dil para mükâfatı 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil öğrenen memurlara verile
cek ikramiyeler için bütçelere konulan ödenekler imtihanlara kaç memur gireceği ve 



muvaffak olacağının evvelden bilinmesine imkân olmadığından tahmine istinadet-
mektedir. 
İmtihan sonuçlarına göre tahakkuk eden ikramiyelerin bir kısım dairelerin ödenek
lerine nazaran fazla, bir kısım dairelerin ise ödeneklerinden az olduğu görülmüştür. 
Son imtihan 1950 Kasını ayında yapılmış olduğundan zam ve tenzil teklifleri 1950 
yılı imtihanlarının sonuçlarına dayanmaktadır. 
Memurlara verilecek ikramiye : 
Bu miktarların sarfedilemiyeceği anlaşılmıştır. 
Emekli keseneği : 
Bu bölümler aylıklar bölümü ile ilgili olup aylıklar bölümündeki ödeneğin % 5,5 ğu-
nu ihtiva etmektedir. Bu sebeple aylıklar tertibinde ödenek arttığı takdirde bu ter
tipteki ödenek de artmakta ve aylıklar tertibindeki ödenek kâfi gelmediği takdirde 
bu tertipteki ödenek de ihtiyacı karşılıyamamaktadır. 
Bu itibarla aylıklar bölümünde izah olunduğu üzere bâzı daire bütçelerine üst derece
ler için kesenek ilâve edilmesi icabet miş ve bâzı daireler bütçelerinden münhal kadro
lar ve kadro aylıkları altında yapılan tâyinler dolayısiyle keseneklerden indirme yapıl
ması mümkün olmuştur. Bunun dışında olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Güm
rük ve-Tekel Bakanlığı Bütçesinin mezkûr tertibine eklenen ödenekler daha ziyade 
fiilî hizmet zamları karşılığı bulunmaktadır. 
Temsil ödeneği (Adalet Bakanlığı) 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı yargıç ödeneği almaktadır. Kanuna göre yargıç ödeneği 
alanlara temsil ödeneği verilmemektedir. 
Personel giderleri kısmının diğer tertiplerine yapılan zamlar ve bu tertiplerden ya
pılan istihkakların tamamen karşılanmasından sonra elde edilen fiilî tasarruflarla 
yine ödenmesi icabettiği halde ödenekleri ihtiyaca kâfi gelmiyen istihkakları karşı
lamak maksadına matuftur. 

Yönetim giderleri 
İller aydınlatması (Adalet Bakanlığı) 
Fiilen yapılan harcamalara nazaran y:l sonuna kadar bu tertibe bu miktar ödeneğin 
eklenmesi zarureti hâsıl olacağı anlaşılmıştır. 
Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri 
Telgraf keşidelerinin çok zaruri hallere hasredilmesi ve gecikmesinde her hangi bir 
mahzur olmıyan ahvalde muhaberenin posta vasıtasiyle yapılması ve şehirlerarası 
telefon mükâlemelerinin mahdut makamlara tahsisi gibi tedbirler alınmak suretiyle 
bir kısım dairelerin bilhassa posta ücretleri tertiplerinden tasarruflar sağlamak im
kânı elde edilmiştir. Buna mukabil mevzuubahis tedbirler alınmış olmasına rağmen iş 
hacmi genişlemiş olması bâzı dairelerin bilhassa telefon giderleri tertiplerine ödenek 
eklenmesini zaruri kılmış, bu arada Adalet Bakanlığı bütçesinin posta telgraf tertip
lerine büyük mikyasta ödenek eklenmesinde 1950 yılı içinde yapılan üç seçimin mü
him rolü olmuştur., 
Kira karşıjığı 
Kira ile tutulmuş binalarda oturan bir kısım daireler ya Devlet malı olan binalara yer
leştirilmiş veya iki daire bir daireye yerleştirilmek suretiyle kira bedellerinden tasar
ruflar sağlanmış ve mukavelelerine göre dairelerin ödenmesi icabeden kiraları kalma
mıştır. 

( S. Sayısı: 96) 



B. M. 
— 5 — 

Bununla beraber bir kısım kiralık binaların boşaltılarak yeni binalara nakil zarureti 
ve bu arada eski kiralarla bina bulunmasına ekseri ahvalde imkân bulunmayışı bir 
kısım daire bütçelerinde mevcut ödeneğe zam yapılmasını icabettirmiştir. 

307 1 Sürekli görev yolluğu (Danıştay Başkanlığı) ,. 
Danıştay Başkanlığında yapılan tâyinler dolayısiyle kendilerine ve ailelerine veril
mesi lâzımgelen yollukların karşılanması için (1 000) lira eklenmesine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

307 2,3,4 Geçici görev, müfettişler, yabancı memleketler, yabancı uzmanlar yollukları 
Hizmetler görüldükten sonra cetvelde yazılı miktarların tenzili mümkün olabileceği 
anlaşılmıştır. Yalnız Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtından Lahey'de toplanan 
Üçüncü Kalpazanlık Merkez Ofisleri Konferansına katılan ve dönüşte Stokholm ve 
Londra polis teşkilâtını inceliyen bir memurun beyannamesine göre tahakkuk eden 
istihkakları karşılığı olarak yabancı memleketler yolluğu tertibine (2 500) liranın 
ilâvesi gerekmiştir. 

308 1,2,4 Tedavi giderleri 
Yılbaşlarında tam bir isabetle tesbitine ve mevcut ödenek dahilinde kalmak üzere 
yapılmasına imkân bulunmıyan tedavi masrafları tertiplerinden bir kısım dairelerde 
tasarruflar olmuş, bir kısım dairelerde de mevcut ödenekler ihtiyaca kâfi gelmemiş
tir. Zam ve tenziller bu sebeplerden mütevellittir. 

Daire hizmetleri, borçlar, yardımlar, yatırımlar 

Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 

403 Ziyafet giderleri: (Düşülen: 2 500) 
Verilmesi icabeden resmî ziyafetlere asgari miktarca davetli çağırılması neticesi ola
rak tasarruf sağlanmıştır. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

22 500) 
10 000) " 
3 000) 

Alınan tedbirler sayesinde bu miktarların tasarrufu imkânı sağlanmıştır. 
453 1 (Eklenen : 7 000) ' 

Milletlerarası telekomünikasyon Birliğine ödenecek radyo komünikasyon masrafların
dan Hükümetimiz hissesine düşen ve 1950 yılında ödenmesi gereken miktardır. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

417 2 (Düşülen : 25 000) 
417 3 ( « : 20 000) 

1950 yılında yapılan tarım sayımı neticesinde bu miktar ödenek, tasarruf edildiği 
anlaşılmış, diğer taraftan bir yıl içinde yapılan nüfus ve tarım sayımları ile birlikte 
aile bütçesi anketlerinin de yapılmasına imkân hâsıl olmadığından bu tertipten de 
indirme imkânı elde edilmiştir. 

417 
451 
451 

4 
2 
5 

(Düşülen 
( > 
( » 
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

(Eklenen : 2 500) 
9 .* X . 1950 tarihinden 7 . XI.. 1950 tarihine kadar İstanbul'da ( t G. A. B.) Orta -
Şark Mıntaka Meteoroloji Kongresi toplanmıştır. Bütçeye ödenek konulmamış oldu
ğundan bu kongreye iştirak eden Meteoroloji Heyetimizin giderleri karşılanacaktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

(Düşülen : 38 000) 
Dinî yayınlar döner sermayesi için bu tertibe konulan ödeneğin sarfına, döner ser
mayeye ait Kanun henüz çıkmamış, olduğundan imkân olmamıştır. 1951 Bütçe tasarı
sına bu maksatla tekrar (50 000) lira konulduğu da göz önünde tutularak indiril
mesi mümkün görülmüştür. 

Adalet Bakanlığı 

(Düşülen : 250 000) 
Af Kanunu dolayısiyle ceza evlerindeki mahkûm adedinin azalması neticesi olarak 
yiyecek giderlerinde bu miktar tasarruf sağlanmıştır. 
(Düşülen : 75 000) 
Harcamalardan sonra fiilen elde edilen tasarruflardan bir kısmı bu cetvelde tenzil 
edilmiş mühim bir kısmı da ilişik (4) sayılı cetvelde iptal olunmuştur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

(Düşülen : 400 000) 
5602 sayılı Tapulama Kanununun tatbiki maksadiyle 1950 yılı Bütçesinde yeniden 
açılan bu tertibe yıl içinde 4 627 961 liralık olağanüstü ödenek konulmuştu. Bu öde
neğin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin maaş ve ücretler de dâhil olmak 
üzere ihtiyaç görülen tertiplere aktarılması da Maliye Bakanlığına bırakılmış bulun
makta idi. Gerek bu tertipten yapılan sarfiyatta elde edilen tasarruflar, gerek diğer 
tertiplere aktarılacak miktarlardan yapılan indirmeler ve bilhassa mezkûr kanunla alı 
nan aylıklı kadroların derhal doldurulamaması neticesi olarak (400 000) liranın ten
zili mümkün olmuştur. 

Millî Savunma Bakanlığı 
(Kara) 

Bu tertiplerden bir kısım siparişlerden sarfınazar edilmesi neticesi olarak bu miktar
lardan tasarruf sağlanmıştır. 

Tapılan harcamalar neticesinde bu miktarların tenzil edilebileceği anlaşılmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı 
(Hava) 

(Düşülen : 22 437) 
Bu miktar tasarruf edileceği anlaşılmıştır. 
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732 1 (Düşülen : 118 000) 
Tahmin ve keşiflere nazaran bütçelere konulmuş alan ödetıeMercten ihaleler sonunda 
elde olunan tasarruflardır. 

Millî Savunma Bakanlığı (Harita Genel Müdürlüğü) 

409 1 (Düşülen : 29 6?3) 
2 ( » : 27 866) 
3 ( » : 1 967) 

Harita postalarının kara birliklerinin bulunduğu mahallerde bu birliklere misafir edil
mek suretiyle iaşeleri temin edilmektedir. Bunun neticesi olarak yiyecekle ilgili olan 
bu tertiplerden tasarruf imkânı elde olunmuştur. 

İçişleri Bakanlığı 

418 (Eklenen : 107 000) 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 nci maddesi gereğince seçmen kütük ve kartlarının 
hazırlanması ve düzenlenmesi işlerinde çalıştırılanlara ait istihkaklara bütçeye konul
muş olan ödeneğin kâfi gelmediği ve (40 000) liranın üstünde istihkak tahakkuk ettiği 
anlaşılmış ve kâğıt parası olarak ödenecek (60 000 lira da nazarı itibara alınmak sure
tiyle (107 000) liranın zammı eihetine gidilmiştir. 

476 1 (Düşülen : 25 400) 
Kursa gelecek maiyet memurlarının yıl başında tahmin edilen.miktarın altına düşmesi 
neticesi olarak elde edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

309 5 (Düşülen : 18 000) 
409 2 ( » . ': 145 000) 

Alınması düşünülen bir kısım motorlu taşıt ve hayvanlardan sarfınazar edilmesi neti 
cesi olarak taşıt işletme ve yem tertiplerinden bu miktarlarda tasarruf imkânı olmuştur. 

Dışişleri Bakanlığı 

403 Davetlerde ve davetli adedinde yapılan azaltmalarla elde olunmuştur. 
453 1 (Eklenen : 77 091) 

1948 yılında sivil havacılık teşkilâtına ödenmesi icabeden katılma payı mezkûr idare 
bütçe yılınm değişmesi neticesi olarak noksan ödenmiştir. 1949 yılından itibaren 
bu teşkilâta katılma payımız Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinden ödenmekte ise de da
ha önceki yıllarda Dışişleri Bakanlığı Bütçesinden ödendiği göz Önünde tutularak bu 
tertibe 77 091 liralık ödenek eklenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Maliye Bakanlığı 

418 1 (Eklenen : 800 000) 
Yılbaşında noksan konulduğu anlaşıldığından ilâvesi icabetmektedir. 

611 (Eklenen : 25 000) 
Çok sıkışık durumda olduğu anlaşılan Giresun Memleket Hastanesinin ihtiyacını karşı-
mak üaere teklif edilmiştir. ». 
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5 (Eklenen : 282 000) 
Tarım Bakanlığı ihtiyacı için 1950 yılında alınacak taşıtlar için Maliye Bakanlığı Büt
çesinin bu tertibine ait formülünde gösterilen taşıtların bütçeye konulmuş olan öde
nekle temini imkânı hâsıl olmamış ve bu miktarm ilâvesi icabetmiştir. 

Devlet Borçları 

(Eklenen : 5 073 793). 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına bütçeye konulan ödeneklere ilâveten aşağıdaki 
miktarların tediyesi zarureti hâsıl olmuştur. 
5434 sayılı Kanunun 56 neı maddesi gereğince 3 500 
5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi gereğince 4 925 
5434 sayılı Kanunun geçici 15 nci maddesi gereğince 1 086 708 
5434 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi gereğince 81 978 
lira ödenmesi icabetmekte, bunun dışında kalan miktar 89 ncu maddesi gereğince ta
hakkuk etmiş emekli ikramiyeleri karşılığı teklif edilmiş bulunmaktadır. 
(Eklenen: 931 364) 
529 216 lirası Millî Savunma aleyhine olmak üzere muhtelif Bakanlık ve daireler aley
hine hükme bağlanmış borçların tediyesi maksadı ile teklif olunmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

2 1950 yılı Bütçesinin bu tertiplerine konulan ödenekler kısmen talebe adedinde yapı-
3 lan hatalar, kısmen yaz aylarında tatil dolayısiyle burs verilmiyeceği gibi sebep-
4 1er altmda ihtiyaca kâfi gelmemiş ve bu tertiplere bilhesap ceman 335 000 liranın 

eklenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 
Bir kısım alet ve cihazların yabancı memleketlerden celbine imkân hâsıl olmadığın
dan tenzil edilmiştir. -' • * 
Halen yabancı memleketlerde stajda bulunanların ihtiyaçlarına mevcut ödeneğin kâfi 
gelmiyeceği yapılan hesap neticesinde anlaşılmıştır. 

1 Bu tertipten 17 000 liranın tasarrufu yeni bir kurs açılmıyacağı göz önünde tutularak 
mümkün görülmüştür. 

Bayındırlık Bakanlığı 

7 
1 
1 Yıl başında Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin bu tertiplerine konulan ödeneklerden ten

zil edilen miktarların keşiflere nazaran ihale bedellerindeki farklar ve bir kısım hizmet-
4 lerin mütaahhitler tarafından zamanında ikmal edilememesi neticesinde sarfedilemiyece-
1 ği anlaşılmıştır. 
7 
9 
1 
5 
1 (Eklenen 125 237) 
» 5243 sayılı Kanun gereğince Erzincan İlinde yeniden yaptırılan evlerin be

dellerine karşılık olmak üzere 1950 yılı içinde Bono, Faiz ve Taahhüt Vergisi olarak 
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1 725 23İ liranın ödenmesi lâzımgelmektedir. Bu miktara nazaran 1950 yılı Bütçesindeki 
ödenek 125 237 lira noksandır. Bu aktarma ile noksan miktar karşılanacaktır. 

780 2 (Eklenen : 475 000) 
Ankara Şehri lâğım inşaatının temelden doğan ve ihale bedelinin % 40 ına baliğ olan 
ilâve inşaatına Genel Muhasebe Kanununun 5209 sayılı Kanunla tadil edilen 50 nci 
maddesiyle yeni yapı ve esaslı onarmalar için bütçedeki ödeneğin yarısını geçmemek üzere 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine Bakamlar Kurulunca yetki verilmiş ise 
de, açılan lâğımların biran evvel ikmali şehrin umumi temizliği, münakalenin ehemmiye
ti ve halkın sıhhatinin korunması bakımından zaruri görülmüş ve bu sebeple inşaata hız 
verilmiş olduğundan tahakkuk edecek istihkakları karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

478 (Eklenen: 100 000) 
Bir kısım köylerimizdeki kalka dağıtılaeak el ve ev tezgâhları için teklif edilmektedir, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

421 (Eklenen: 560 000) 
5368 sayılı Verem Savaşı Kanunu gereğince sarf edilmek üzefel950 yılı bütçesiyle ve
rilmiş olan ödenek savaş işlerine sarfeiilmiş olmakla beraber bu kanunun 2 nci maddesi 
gereğince mühim bir kısmı da illerdeki Verem Savaş Derneklerine inşa ve idare masraf
ları karşılığı yardım olarak verilmiştir. Belediye ve özel idareler tarafından başlanarak 
yarım kalmış bulunmaları dolayısiyle intifaı Hazineye intikal ettirilmiş olan binaların 
ifemaMne harcanmıştır. Bunun d'şındı olarak bilhassa mahallî derneklerin pek zaruri 
olan ihtiyaçlarını karşılamak ve yine bu kanun gereğince paralı olarak tedavi ettirilen 
ahstalara ait ücretleri ödemek üzere bu miktara katî zaruret hâsıl olmuştur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

418 5 (Eklenen: 13 000) 
1950 yılında bâzı Gümrük idarelerinin gelirleri artmış bulunduğundan bu miktar öde
neğin eklenmesine lüzum hâsıl olmuştu?. 

Tar.m Bakanlığı 

307 6 (Düşülen: 100 000) 
Bu yıl yapılan tarımsal savaş işleri nihayete ermiş ve bu tertipten tahakkuk eden istih
kaklar tamamen tediye edilmiş bulunmaktadır. Mevsim itibariyle savaşa devam olunma
sına imkân bulunmadığından bu miktar ödenek tasarruf edilmiştir. 
(1) sayılı cetvelin yukarda ayrı. ayrı izah olunanlar dışında kalan bölüm ve maddele-
rindenyapılan tenziller ise fiilen elda edilmiş ve harcanmıyftcağı katî surette anlaşıl
mış olan miktarlara taallûk etmektedis. 

(& Sayısı : 96 ) 



— 10- — 

(2) sayılı Cetvele ait gerekçe 

Başbakanlık 

(Eklenen : 5 000) 
Millî Savunma Yüksek Kurulu için kiralanmış olan binanın kira karşılığı olarak tek
lif olunmuştur. 

İçişleri Bakanlığı 

(Eklenen : 600 000) 
5670 ve 5672 sayılı Köy ve Muhtar ve ihtiyar Meclisi Üyeleri ve İl Genel Meclisi Üye
leri seçimine ait Kanunların tatbiki dolayısiyle özel İdareler bütçelerinin sıkışık bir 
duruma girdiği anlaşılmış olduğundan bu idareler bütçelerine yardım yapılması mak-
sadiyle teklif edilmektedir. 

Maliye Bakanlığı 

(Düşülen : 877 000) 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinin personel masraf lariyle yönetim giderlerinden? 
fiilen elde edilmiş olan tasarruflar karşılığı olarak, bu idareye, Hazinece yapılan yar
dımdan ayni miktarların tenzili mümkün olmuştur. 

Devlet Borçlan 

Mülga 1683 sayılı Kanuna göre tahakkuk etmiş emekli ikramiyeleri ile keza mülga 
4992 sayılı Kanuna göre tahakkuk etmiş çocuk zamları için 1950 Bütçesine, 5434 
sayılı Emekli Kanununun yürürlüğe girdiği süre ile 1950 Bütçe yılı arasında iki aylık 
bir süre bulunduğu ve bu arada bilûmum istihkakların talep ve tediye olunacağı göz 
önünde tutularak ödenek konulmamıştır. Bilâhara bu nevi istihkakların meydana çık
ması yeniden tertip açılarak ödenek konulması zaruretini doğurmuştur. 

Çalışma Bakanlığı 

5521 sayılı Kanun gereğince kurulacak İş Mahkemelerine katılacak olan işçi ve iş 
veren temsilcilerine tediye edilecek ücretler için 1950 Bütçesine ödenek konulmadığın
dan bu istihkakların ödenmesi maksadiyle teklif edilmektedir. 

( S. Sayısı: 96) 
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HÜK&METÎN TEKLİFİ 

1950 yüı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertipleri arasında (11 712 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerinden (1 082 000) lira tenzil edilerek aynı cetvelde yeniden açılan keza ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplere olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerinden hizalarında gösterilen (27 340 303) lira, Eskişehir seylâbı do'ayısiyle 5607 sa
yılı Kanuna istinaden Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine eklenen (2 500 000) liralık ödenek ile, 5667 
ve 5668 sayılı kanunlarla şekerden alman munzam İstihlâk Yergisinde indirme yapılması ve hubu
bat unlan ile bir kısım unlu maddelerden alman Muamele Vergisinin kaldırılmasından mütevellit 
gelir noksanını karşılamak üzere iptal olunmuştur. 

MADDE 4. — 195Q yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele ilişik (4) sayılı cetvelde ya
zılı formül eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 
MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Millî Savunma Bakanı 
B. §. înce 

Millî Eğitim Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 
İV. özsan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
İçişleri Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Tarım Bakanı 
N. îyrîbo* 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
ve Dışişleri B. V. 
Z. Hf Velibese 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakam 
H. Polatkan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Çalışma Bakanı 
H. Köymen 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 

1950 yüı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/106) 

ıs . xıı. mo 
T. C. 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71/1734,6-4395 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Tarım Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 1 . XII . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Mecli
se sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

i S. Sayısı: 96) 
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GEREKÇE 

1940 yılma kadar her yıl memleketimize Balkanlardan 20 - 25 bin göçmen gelmekte idi. Bu 
miktar, 1940 yılından itibaren azalmağa başlamış ve 1945 yılından 1949 yılı sonuna kadar bu mem
leketlerden gelen göçmen sayısı yılda ortalama 1000 - 1500 kişi arasında kalmıştır. 

1950 yılı İskân bütçesi, yıl içinde gelmesi muhtemel görülen bu miktardaki göçmenlerin ihtiyacı 
ile evvelki yıllarda gelmiş olup da iskânları tamamlanmamış bulunan bir kısım göç
menlerin ihtiyaçlarını ve yurt içinde yapılan nakiller ve yerleştirmelerden doğan bir 
kısım iskân yardımlarını karşılayabilecek bir miktar üzerinden kabul edilmiştir. Sonradan, Toprak 
iş1 eri ve îskân Genel müdürlüklerinin lâğviyle Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün kurul
ması lakkmdaki 5613 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine tevfikan bu iki Genel Müdürlüğün büt
çesi de bir bütçe halinde birleştirilmiştir. 

Bütçe bu esaslara göre hazırlanmış olduğu halde, 1950 yılında malûm şartlar altında Bulgaris
tan'dan büyük bir muhaceret akmı ile karşılaşılmıştır. 1 . I . 1950 tarihinden hududun kapatıldığı 
6 . X . 1950 tarihine kadar Bulgaristan'dan 30 778 soydaşımız umumiyetle serbest göçmen adı altın
da ve fakat büyük bir yoksulluk içinde anayurda gelmişlerdir. Bundan başka aynı müddet içinde 
Yunanistan'dan 1 215 ve Birleşmiş Milletler Î.R. O. Teşkilâtı vasıtasiyle Avrupa kamplarından 
da 149 mülteci gelmiştir. Hudut açılınca Bulgaristan daha on binlerce soydaşımızın kısa bir müd
det içerisinde anayurda gelecekleri de muhakkaktıı*. 

Yıl içinde beliren ve hududun kapanmasına tekaddüm eden aylarda hızını artıran bu muhaceret 
akını karşısında Edirne, İstanbul ve Tekirdağ iskân misafirhaneleri büyük ölçüde genişletilmiş, aç 
ve perişan ve tamamen yoksul bir halde gelen soydaşlarımız bu misafirhanelerde çeşitli iskân, sağ
lık, emniyet ve gümrük muamelelerinin yapılmasına kadar iaşe ve ibate edilmişlerdir. Serbest göç
menlerden bakımlarını taahhüt etmiş akrabaları olanrar Devlet Demir ve Denizyolları vasıtasiyle bunla
rın yanlarına gönderilmişlerdir, diğer göçmen ve mülteciler yurdun muhtelif yerlerine serpiştiril
mişlerdir. 

Bu vaziyet karşısında normal yıllara göre hasırlanan iskân bütçesindeki ödenekler hemen ta
mamen harcanmış bulunduğundan yıl içinde gelmh ve gelecek olan göçmen ve mültecilerin muhtelif 
iskân işlerine sarfedilmek üzere Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçesine 
1000 000 lira ek ödenek verilmesi lüzumlu ve zaruri bulunmuştur. 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretti cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğü kısmının ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (1 000 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı F. L. Karaosmanoğlu H. özyörük 

S. Ağaoğlu 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

Refik §. İnce R. Nasuhioğlu F. Köprülü İT. Ayan 
Miilî E&itim Bakanı Bayındırlık Bakanı Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

T. İleri Z. H. Velibeşe Dr. E. H. Üstündağ 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı ve 

N.Özsan N. îyriboz 8. Kurtbek Bayındırlık Bakanı V. 
H. Polatkan 

İşlenmeler Bakanı 
Muhlis Ete 

('S.'Sayısı : 96} 
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CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

300 000 
25 000 
25 000 
250 000 
300 000 

414 Taşıma giderleri 
2 İskân işleri taşıma giderleri 100 000 

425 İskân işleri 
1 Yiyecek giderleri 
2 Giyecek giderleri 
3 Tedavi giderleri 
4 Muhacir ve mülteciler için derneklere yaptırılan giderler karşılığı 
5 Başka her çeşit giderler 

Yekûn 1000 000 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanlın tasarısı 
d/141) 

T. C. 
Başbakankk 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 20.11.1951 

Sayı : 71 -1903 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20. I I . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
A. Mtndtrtt 

GEREKÇE ' : r r - ~ 
Başbakanlık 

Muhtelif tertiplere yapılan zamlar mevcut ödeneklerin ihtiyaca kâfi gelmemesinden mütevellittir 

Emniyet Genel Müdürlüğü^ 

Mevcut tahsisatın ihtiyacı karşılamıyacağı anlaşıldığından sürekli görev yolluğuna (20 000) liranın 
eklenmesi icabetmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Çocuk zammı ödeneklerinin, yılbaşında yapılan hesaba nazaran çocuk adedinin fazla çıkması 
ve yıl içindeki doğumlar neticesi olarak ihtiyacı karşılamıyacağı anlaşılmış, diğer taraftan 5609 
ve 5619 sayılı kanunlarla subay, askerî memur ve gedikli barem dereceleri tutarlarında yapılan 

( S. Sayısı: 96 ) 
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değişiklik ve fiilî hizmet zamları karşılıkları dolayısiyle emekli keseneği tertibine (̂25 000) liranın 
eklenmesi gerekmiştir. v 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Milletlerarası kültür münasebetlerinin gerçekleşmesi amaciyle öğrenimleri Hükümetimizce 
deruhde edilen yabancı uyruklu öğrencilerle, Unesko Türkiye Millî Komisyonu ile ilgili giderler 
karşılığı olarak konulmuş olan ödenek milletlerarası münasebetlerin tahminin üstünde olması 
dolayısiyle bütçe yılı başında hesap edilen miktarların üstüne çıkmış ve dolayısiyle öğrencilere ait 
burslar için ödenek kalmamıştır. Teklif bu maksadı teminen yapılmaktadır. 

Yapılan zamlara mukabil vâki indirmeler kesin surette harcanamıyacağı anlaşılan meblâğlara 
taallûk etmektedir. 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) i§aretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertip
leri «ırasında (88 850) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

8. Ağaoğlu F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

Refik Ş. İnce B. Nasuhioğlu F. Köprülü H. Polatkan 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

T. İleri K. Zeytinoğlu Dr. E. H. Üstündağ 
G. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

N. özsan N. lyriboz 8. Kurtbek 
İşletmeler Bakanı 

B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Başbakanlık 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 

307 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 

309 Taşıtlar giderleri 
1 Başbakanlık otomobilleri işletme giderleri 
3 Devlet bakanları otomobilleri işletme giderleri 
4 Devlet bakanları otomobilleri onarma giderleri 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

$07 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 20 000 

'• (S . Sayısı: 96 ) 

7 000 

3 200 

2 000 
1 500 

150 



B. M. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

721 Teknik giderler ^ 
1 Polis telli ve telsiz telefonları ve teletipleri satınalma ve değiş

tirme giderleri 33 850 

Jandarma Genel Komutanlığı 

201 aylıklar 
2 îller subay ve memurlar ve erat aylığı 20 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

2 îller subay ye memurları çocuk zammı 10 000 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D, E ve J fıkraları ge

reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 25 000 
409 Muayyenat 

2 Tem 15 000 

Mülî Eğitim Bakanlığı 

304 . Posta, telgraf, telefon ücret ve giderleri 
2 . îller posta ve telgraf ücretleri 20 000 

453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri 
2 Milletlerarası kültür münasebetleri genel giderleri 20 000 

TOPLAM 88 850 88 850 

İdareci Üyeler Kurulunun Cumhurbaşkanlığı 1950 yılı Bütçesinden 128 573 lira 62 kuruş indiril
mesi hakkınla Kanun teklifi (2/29) 

T. B. M. M. 10 Temmuz 1950 
İdareci Üyeler Kurulu 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 37453/993 
Yü.vsek Başkanlığa 

1950 Mâlî yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesini i bâzı bölüm ve maddelerinden 128 573 lira 62 kuruş 
indirilmesi için aşağıda yazılı Kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

îdareci Üye îdareci Üye îdareci Üye 
î. Ş. özgen H. Atalay K. Gündeş 

MADDE 1. — 1950 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı kıs
mının bu kanuna bağlı cetvelde yazılı bölüm ve maddelerinden 128 573 lira 62 kuruş, indirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Temmuz 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. —r Bu Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür. 

( Sw Saya»: 961 



B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

101 Cumhurbaşkanlığı ödenek ve tazminatı 
2 Olağanüstü ödenek 
3 Tazminat 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

4 358 
17 360 

Aylık ve üeretler 

202 

301 

302 
306 
307 
309 

402 

701 

Hizmetliler ücreti 

Genel giderler 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
6 Binek hayvanları masrafı 
7 Memur ve hizmetliler yiyecek giderleri 

Haberleşme 
Giyecek giderleri 
Yolluklar 
Taşıt giderleri (İşletme, tamir ve sâtmalma) 

Su, bahçe giderleriyle işçi ücreti 

Yapı ve onarma 

14 210 

İkinci kısım toplamı 14 210 

Bölüm toplamı 

500 
5 000 
10 000 
9 870 
5 000 

30 370 

3 500 
10 000 
10 400 
31 500 

Üçüncü kısım toplamı 85 770 

3 875 

Dördüncü kısım toplamı 3 875 

3 000 

Yedinci kısım toplamı 3 000 

Birinci kısım toplamı (Cumhurbaşkanlığı ödeneği) 
îkinci kısım toplamı (hizmetliler ücreti) 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı (su bahçe giderleriyle işçi ücreti) 
Yedinci kısım toplamı 

21 718 
14 210 
85 770 
3 875 
3 000 

GENEL TOPLAM 128 573 

( S. Sayısı: 90) 
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İdareci Üyeler Kurulu'nun, Sayıştay 1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapılmasına dair Kanıttı 

teklifi (2/32) 

25 . X . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Sayıştaym 1950 malî yilı bütçesinin 206 ncı bölü
mün 2 nci doğum yardımı maddesine konulmuş olan 3 000 liralık ödenek tamamen sarf edilmiş 
olduğundan bütçe yılı sonuna kadar vukubulacak doğum yardımlarını karşılamak üzere mezkûr 
maddeye 2 000 lira ödenek ilâvesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü teklif eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
/. 8. özgen • H. Atalay K. Günde§ 

MADDE 1 — 1950 malî.yılı Sayıştay bütçesinin 206 nci bölümün 2 nci doğum yardımı madde
sine 2 000 lira ödenek eklenmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 — Bu.kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun teklifi (2/35) 

T.B.M.M. 
İdareci Üyeler Kurulu 6 . XI . 1950 
Saymanlık Müdürlüyü 

No. 38069/1612 
. 1950 yılı Bütçesine 3 607 662 

lira eklenmesi hakkında. 
Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesi ve Milletvekilleri adedinin artması, bâzı bölüm ve 
maddelerde malî yıl sonuna kadar yetecek ödenek bulunmadığından 1950 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi Bütçesinin bâzı bölüm ve maddelerine ödenek eklenmesi icabetmekte olduğundan aşağıda 
yazılı kanun teklifinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
1. Ş. özgen H. Atalay " - * • M 

1950 malî yılı Bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik 
yapılması hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 1950 malî yılı Bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmı
nın bağlı cetvelde yazılı bölüm ve maddelerine 3 607 662 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
• MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Meclisi yürütür. 

T. B. M. M. 
idareci Üyeler Kurulu 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 38010/1553 

( S. Sayısı : 96 ) 
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B- M. Ödeneğin çeşidi Lira 

101 ödenekler 
2 Üye ödeneği 3 274 210 

102 Geçici tazminat ve denetçi ücreti 
1 Geçici tazminat 278 952 

103 Üyelerin yollukları 42 000 
209 5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin D ve J fıkraları gereğince Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 8 500 
307 Yolluklar 

1 Meclis memurlarının sürekli görev yolluğu 
3 Millî Saraylar memurlarının geçici gör ev yolluğu 

Bölüm topİamı 

Toplam 

1 500 
2 500 

—* "n 

4 000 

3 607 662 

İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
teklifi (2/84) 

T. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 14 . XII . 1950 

Saymanlık Müdürlüğü ' 
No. 38337/1881 

Yüksel: Başkanlığa 

SayıŞtayın muhtelif, şubelerince 1 . III . 1951 tarihinde elde hazır bulundurulması icabeden 
basılı kâğıt ve defterlerin 1950 Malî yılı Bütçesinin 303 neü basılı kâğıt ve defterler bölümünde
ki ödeneğin tamamen sarf edilmiş olması dolayı siyle halen yaptırılmasına imkân görülemediğin
den defter ve basılı kâğıtların 1951 Malî yılı başında hazır bulundurulabilmesi için dairenin 
kırtasiye ihtiyacından ^zıaani tasarruf yapılmak suretiyle 301 nci bölümün birinci kırtasiye mad
desindeki ödenek bakiyesinden 3 500 liranın 303 neü basılı kâğıt ve defterler bölümüne nakli 
için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arzeyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye idareci Üye 
Halil Atalay î. Ş. özgen 

MADDE 1. — 1950 Malî yılı Sayıştay Bütçesinin 301 nci bölümünün birinci kırtasiye madde
sinden 3 500 lira indirilerek 303 neü basılı kâğıt ve defterler bölümüne ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.. 
MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Meclisi yürütür. 

( S. Sayısı : 96 ) 
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îdareoi Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1956 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

Kamın teklifi (2/100) 

T. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu »' : " 
Saymanlık Müdürlüğü %<m-r • 27. Arahk 1950 

No. 38420/1964 _ ^' '?£ r ' 
315 832 liralık ek ödenek hakkında. 

Yüksek Başkanlığa 

Yeni seçimler dolayısiyle Tutanakları İnceleme Komisyonunca bâzı milletvekillerine ait t ı r 
nakların mahallinde tahkik ve incelemesine verilen kararlara binaen gönderilecek heyetlere öden
mesi zaruri masraflar karşılığının 1950 yılı Bütçesinin tanzimi sırasında düşünülmemiş olmasından 
bütçeye her hani bir ödenek konmamıştı. 

Bu sebeple seçim çevrelerine gönderilen heyetlere tediyesi tahakkuk eden zaruri masrafları için 
1950 yılı Bütçesinde yeniden açılacak 103 ncü (A) bölümünün tutanakları inceleme ve tahkika 
gidecek milletvekillerine ödenecek yokluk adiyle açılacak tertibe 5 500 liralık olağanüstü ödenek 
konulmasiyle beraber Büyük Millet Meclisi inşaatı için lüzumlu olan ve Orman Genel Müdürlü
ğünce yapılan anlaşmaya dayanılarak Orman işletmelerinden satmalınan ve Meclis İnşaat mahal
line teslim olunan muhtelif .cins keresteler bedeline ait olarak 1946 yılında Orman Genel Möltür-
lüğü işletmeleri hesabına avans olarak ödenen 255 472 lira 12 kuruş ile yine o tarihte inşaat için 
alman ıçimentoların torba bedelleri olarak mütaaiıhidine iade olunanlarından jgeri kalan miktarları
nın bedellerine ait 54 859 lira 50 kuruşluk avans hesapları hakkında Bayındırlık . Bakanlığı ile 
Orman Genel Müdürlüğünce yapılan yazışmaların ancak 1950 malî yılı içinde ikmal edilerek muta
bakatının tesisi sağlanabilmiş ve bu itibarla cari yıl bütçesine masraf kaydı mümkün hale gelmiş 
ve fakat 1950 yılı Bütçesinde bu husus için karşılık ödenek mevcut olmadığından mahsup muamele
sinin yapılabilmesine imkân bulunamamıştır. 

Esasen evvelce fiilen ödenmiş olan yukarda bahsi geçen iki kalemde ceman 310 332 liranın 
bütçeye nakden ödeme mahiyetinde -yeni bir külfet tahmil etmiyeeeğine ve bu rakamın sadece 
itibari bir kıymet taşıyacağına ve senesi bütçesinde do kullanılmıyarak iptal edilmiş 1 442 133 
lira 33 kuruş ödenek bakiyesi bulunduğuna göre ancak bir hesabın tasfiye ve kapatılmasını sağ
lamak gayesine matuf bir muamelenin tesisi maksadiyle 1950 yıli'Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
502 nci bölümünün birinci maddesinin 1945 - 1948 yıllan borçları teptifome 310 332 lira ödenek 
konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. • • • • • • . • 

Binaenaleyh aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulüne müsaade Duyurulmasını arz ve teklif 
eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye 
:, ; ?" / , '"" ' t

 ; ; ' Kâmil Gündeş İhsan Şerif özgen 

fcrı 

MADDE 1. — 1950 malî yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 502 nci bölümünün birinci 1945 -
1948 yılları borçları maddesine 310 332 lira ve yeniden açılacak 103 ncü (A) bölümüne de 5 500 lira 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Meclisi yürütür. - •"""./. 

( S. Sayı» : 96 ) 
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İdareci Üyeler Kumlunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun teklifi (2/101) 

T. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 38444/1988 

30 .XI . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi Koruyucu asker müfrezesi ihtiyacı için 1950 Malî yılı içinde Millî Savunma 
Bakanlığından verilen yiyecek, giyecek ve saire karşılığı olan 75 000 liranın 1950 Malî yılı Büyük 
Millet Meclisi Bütçesinin 404 ncü koruyucu asker müfrezesi giderleri bölümünün 3 ncü tayinat 
maddesinden 65 000 ve 5 nci giyecekler maddesinden de 10 000 lira indirilerek toplamı olan 75 000 
liranın Millî Savunma Bütçesinin kara kuvvetleri kısmının 410 ncu askerî gereçler bölümünün birinci 
giyecekler maddesine nakli için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arzeyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye 
Kâmil Gündeş thsan Şerif özgen • 

1950 Malı yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinden 75 000 lira indirilerek Millî Savunma Bütçesine 
aktarılması hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 1950 Malî yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinden bağlı cetvelde yazılı bölüm ve mad
delerinden 75 000 lira indirilerek Millî Savunma Bütçesinin kara .kısmr 410 ncu bölümünün 1 nci 
giyecekler maddesine eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Meclisi yürütür. 

B. M. ödeneğin çeşidi 

'404 — Koruyucu asker müfrezesi giderleri 
3 Taymat 
5 Giyecekler 

410 Askerî gereçler (Millî Savunma Kara kısmı) 
1 Giyecekler 

İndirilen 
Lira 

65 000 
10 000 

Eklenen 
Lira 

75 000 

75 000 75 000 

(•S. Sayışı; 96) 
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idareci Üyeler Kurulunun Büyük Millet Meclisi 1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkın

da Kanun teklifi (2/126) 

T.B. M. M. 
idareci Üyeler Kurulu 12 Ocak 1951 
Saymanlık, Müdürlüğü » 

No. 38511/61 * * ? * * * '''' '* ' ' ' '"* * *' V ' " J'! '• 
Yüksek Başkanlığa 

Kanunlar Müdürlüğü memurlarından iken yedek subay olarak hizmete alındığı zaman işlediği 
suçtan dolayı muhakemesi mevkuf en cereyan eden Burhan Tüfekçioğlu'nun Umumî Af Kanunu ge
reğince hakkındaki takibatın durdurulmuş olmasından takibatın devam ettiği 1945 yılı Kasım ve 
Aralık ayları ile 1946 yılı Ocak ilâ Ekim ayları için maaştan alacağı tahakkuk eden 920 lira 57 
kurup, i'e çocuk zammından tahakkuk eden 330 liranın senesi, yıllarındaki açık maaşı tertibine lü
zumunda aktarmayı sağlamak maksadiyle ya İni:: (1) lira ve çocuk zammı tertibine de kadroya 
göre hesap olunan miktarda ödenek konmuş olm: sı hasebiyle bu tertiplerden bakiye kalmadığından 
her ikisinin toplamı olan 1 250 lira 57 kuruşun eski yıllar borçları tertib'nden ve aynı zamanda 
1949 malî yf ı içinde alman benzinin bedeli olarak evrakı, müsbitesine göre Vehbi Koç müessesesine 
tediyesi tahakkuk eden 2 113 liranın senesi bütçesinde karşılık ödeneği mevcut olmamasından 
geçen yıl borçları tertibinden tesviyelerine imkân bulunamamıştır. 

Binaenaleyh 1950 yılı Büyük Mi let Meclisi Bütçesinde yeniden açılacak karşılıksız borçlar ter-
tibino 3 464 liralık ödenek konulması gerekmekte olmakla beraber 5434 sayılı Kanunun 33 ve 34 
ncü maddelerine göre Meclis posta ve emniyet memurları ile koruyucu kıta asker müfrezesindeki 
subay ve gediklilerin bir senede tanınan iki ve üçer ay fazla sürelerine ait 1950 yılı zarfında 
Emekli Sandığına tediyesi lâzımgelen % onları için tahakkuk eden 3 908 lira için bütçede yeter 
miktarda karşlık ödenek olmadığından 1950 yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 209 ncu emekli 
keseneği karşılığı tertibine de 3 908 liralık ödenek ilâvesine mütaallik aşağıda yazılı kanun mad
delerinin kabulüne müsaade Duyurulmasını arz ve teklif eyleriz. 

îdaresi Üye Tdareci Üye tdareci Üye 
< ' J. 8. özgen H. Ata1 ay K. Gündeş 

1950 Malî yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1950 Malî yılı Büyük Millet M selisi Bütçesinin 209 ncu 5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emek?i Sandığına yapıla
cak ödemeler karşıkğı maddesine 3 908 ve 502 nci bölümde açılacak 3 ncü geçen ve eski yıllara ait 
karşılıksız borçlar maddesine de 3 464 lira ödenek eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanun Büvük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
teklifi (2/167) 

T. B. M. M. 
tdareci Üyeler Kurulu . 5 . 7 / . 1951 
Saymanlık Müdürlüğü ' 

No. 38642/192 
Yüksek Başkanlığa 

1950 Malî yılı Sayıştay Bütçesinin 303 ncü büro giderleri bölümünün 5 nci ısıtma maddesinde 

( S . Sayısı : 96 ) 
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mevcut ödenek yıl sonuna kadar kâfi gelmiyeceğ inden 304 ncü posta, telgraf ve telefon giderleri 
bölümünün 2 nci telefon giderleri maddesinden (800) ve 451 nci y a y n giderleri bölümünün 2 nci 
kararlar dergisi maddesinden (1 000) liraki, ceman (1 800) lira indirilerek 301 nci bölümün 5 nci 
ısıtma tertibine aktarılması için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif ey
leriz. 

4J İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
/. Ş. özgen *K. Gündeş II. Atalay 

1950 Malî yılı Sayıştay Bütçesinde değişildik yapılması hakkında Kanun tekUfi 

MADDE 1. — 1950 Malî yüı Sayıştay Bütçesi nin bağlı cetvelde yazılı bölüm ve maddeleri ara
sında (1 800) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

Bütçe İndirilen Eklenen 
Yılı Bölüm Madde Lira Lira 

800 
1 000 

1 800 

Toplam 1 800 1 800 

İdareci Üyeler Kurulu 'nun, Büyük Millet Meclisi 1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında Kauun teklifi (2/173) 

T. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 10 .II . 1951 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 38687/237 
Yüksek Başkanlığa 

Yeni seçim dolayısiyle Tutanakları İnceleme Komisyonunca görülen lüzum üzerine bâzı Milletve
killerine ait tutanakların mahallinde incelenmesine karar verilmiş ve bu itibarla, ihtiyar edecekleri za
ruri masrafların karşılığı, olarak 15 000 lira verilmesi talep edilmiş ise de: 1950 yılı Bütçesinde 
buna mütaallik ödenek mevcut olmadığından tediyesine imkân bulunamamıştır. 

Bu sebeple seçim çevrelerine gidecek heyetlerin tahakkuk edecek zaruri masraflarına ödenmek 
üzere 1950 yılı bütçesinin yeniden açılacak 103 ncü (A) bölümünün tutanakları inceleme ve tahkika 
gidecek milletvekillerine verilecek yolluk adında yeniden açılacak tertibe 15 000 liralık olağanüstü 
ödenek konulması için aşağıda yazılı Kanun teklifinin kabulüne müsaade buyurulmasmı arz ve tek
lif eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
Kâmil Gündeş İhsan Şerif özgen 

MADDE 1. — 1950 malî yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinde yeniden açılacak 103 ncü (A) bö
lümünün tutanakları inceleme ve tahkika gidecek milletvekillerine ödenecek yolluk tertibine 15 000 
lira ödenek eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
. MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Meclisi yürütür. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/106,130,141 
2)29, 32, 35, 84, 100, 101 

2/126, 167, 173 
Karar No. 43 

21 .11.1951 

Yüksek Başkanlığa 

1950 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında Başbakanlığın 17 . I I . 1951 tarih : 

li ve 6/577 sayılı ve 20 . I I . 1951 tarihli ve 
71/1903 sayılı tezkereleriyle Yüksek Meclise su
nulan Kanun tasarılariyle idareci Üyeler Kuru
lunun Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde (128 573) 
lira (62) kuruş indirme yapılması ve Büyük Mil
let Meclisi 1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında ayrıca 6 ve yine aynı kurulun Sa
yıştay Başkanlığı 1950 yılı Bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında üç kanun teklifi Komisyonu
muza havale Duyurulmakla idareci Üye Kütah
ya Milletvekili ihsan Şerif bakanlık ve dairelerin 
yetkili temsilcileriyle Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

. Tasarıların ve kanun tekliflerinin cümlesi 
1950 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması
nı istihdaf ettiğinden Komisyonumuz bunları ay 
rı ayrı incelemiş ise de hepsinin birleştirilmesine 
ve bir kanun halinde Yüksek Meclise arzına ka
rar vermiş bulunmaktadır. 

Tasarıların ve kanun tekliflerinin muhteva 
itibariyle mevzuları şöyledir : 

idareci Üyeler Kurulunun teklifleri : 
1. Cumhurbaşkanlığı Bütçesinden tasarrufu 

mümkün görülen ve 1 Temmuz 1950 tarihinden 
itibaren harcanmıya ve toplamı (128 573) lira 
(62) kuruş ödeneğin bütçeden indirilmesi, 

2. Büyük Millet Meclisi Bütçesinin bâzı ter
tiplerine .toplamı (3 607 662) lira tutan ek öde
nek verilmesi, 

3. Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 502 nci 
borçlar bölümüne (310 332) lira ek ödenek veril
mesi ve yeniden açılacak milletvekilleri tutanak
larını mahallinde inceliyeceklerin yolluk1 arı bö
lümüne (5 500) lira olağanüstü ek ödenek ko
nulması, 

4. Büyük Millet Meclisi ve Millî Savunma 
bütçelerin4e koruyucu esker müfrezesinin iaşe 

giderleri olarak (75 000) liralık aktarma yapıl
ması; 

5. Aynı bütçenin 209 ncu emekli keseneği 
bölümüne (3 908) ve 502 nci geçen yıllar borç
ları bölümüne (3 464) lira ek ödenek verilmesi; 

6. Yine yeni açılacak milletvekilleri tuta
naklarını mahallinde inceliyeceklerin yollukla
rı bölümüne (15 000) lirahk ek ödenek verilmesi; 

7. Sayıştay Başkanlığı bütçesinin 206 nci 
bölümünün doğum yardımı maddesine (2 000) 
lira ödenek verilmesi; 

8. Sayıştay Başkanlığı bütçesinin 301 ve 
303 neü bölümleri arasında (3 500) liralık aktar
ma yapılmasr; 

9. Keza aynı Başkanlığın 1950 yılı bütçesi
nin bâzı bölümleri arasında (1 800) liralık ak
tarma yapılması; 
hakkındadır. 

Hükümetin teklif ettiği tasarılara gelince: 
1. Tarım Bakanlığının Toprak ve îskân işle

ri Genel Müdürlüğü bütçesine toplamı (1 000 000) 
lirayı bulan ek ödenek verilmesi 

2. A) Muhtelif bakanlık ve daireler bütçe
leri arasında (11 712 000) liralık aktarma ya
pılmasa ; 

B) Yine bâzı daire bütçelerinde yeniden 
açılan bö'ümlere (1 082 000) lira aktarma sure
tiyle olağanüstü ödenek konması; 

C) Muhtelif Bakanlık ve dairelerin türlü 
tertiplerinden toplamı (27 340 303) lira tutan 
indirmelerin, Eskişehir seylâbı dolayısiyle 
5620 sayılı Kanuna dayanılarak Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesine eklenen 2,5 milyon liralık 
ödenek ile 5667, 5668 sayılı kanunlarla şekerden 
alman istihlâk Vergisinde indirmeler yapılması 
ve hububat unlariyle bir kısım unlu maddeler
den alman Muamele Vergisinin kaldırılmasın
dan mütevellit gelir noksanını karşılamak üzere 
iptali; ,. 

3. Ve yine muhtelif bakanlık ve dairelerin 
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türlü tertipleri arasında (88 850) liralık ak
tarma yapılması istenilmektedir. 

Komisyonumuz, gerek teklifler ve gerek ta
sarıların her biri üzerinde ayrı ayrı görüşme
ler yapmış ve gerekli izahatı almıştır. Bu izah
lar sonunda görülmüştür ki bütçelerin bâzı ter-
tiplerindeki ödeneklerin yıl sonuna kadar kifa
yet etmiyecekleri bütçenin tatbikatı neticesin
de anlaşılmış ve bu sebeple bu aktarma kanunu 
teklif edilmiş bulunmaktadır. Şu vazıyete göre 
bu taleplerin zamanında Büyük Meclise intikal 
ederek bunların her yönden daha geniş bir za
man içinde tetkiki ve idarenin de tatbik için 
kâfi vakte sahip olmasının temini maksadiyle 
aktarma taleplerine ait kanunların behemehal 
bütçe tetkiklerinden evvel Meclise sevkedilme-

•sini ve Hükümetin bu noktaya bundan böyle 
itina göstermesini Komisyonumuz temenniye de
ğer görmüştür. Teklifler hakkında alman, ma
lûmata göre: 

— Cumhurbaşkanlığınca, müfredatı bağlı 
(4) sayılı cetvelde görüldüğü veçhile 1950 yılı 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinden Cumhurbaşkanı 
ödenek ve olağanüstü tazminatı da dâhil olmak 
üzere (128 573) lira (62) kuruşun tasarrufu ka
bil olduğu bildirilmiş ve 1 Temmuz 1950 -tari
hinden beri bu para sarf edilmemiş bulunduğun
dan bu miktarın iptali Komisyonumuzca da uy
gun • görül ra uştür. 

— Diğer, 2 - 9 numara altında yukarda ar-
zedilen teklifler bâzı değişiklikle kabul edilmiş 
ve bunlardan aktarma suretinde vâki teklifler 
Hükümet teklifinin aktarma cetveline ithal 
edilmiş ve ek ödenek olarak teklif edilenler ay
rı bir cetvelde toplanarak Hükümet tasarıları
nın 3 numarasında ifade edilen ve Toprak ve 
İskân Müdürlüğü bütçesine eklenmesi istenilen 
bir milyon liralık ek ödenek ile birleştirilmek 
suretiyle tasarıya ayrı bir madde ile ithal edil
miştir. 

Ancak tekliflerin yukarda 3 numarasında 
bildirilen (5 500) lira ve 6 numarasında ifade 
edilen (15 000) liranın aynı hizmete taallûku 
itibariyle birleştirilmesi ve ayrıca beş numarada 
gösteri1 en (3 464) lira borçtan 1948 yılında 
ödeneksiz sarfolunan (2 212) liralık benzin 
hakkında tetkikat yapılmak üzere teklif edilen 
miktardan düşülerek bakiye (1 252) liranın. 
mahiyeti itibariyle yeniden açılan bölüme ola
ğanüstü ek ödenek konmaları gerektiğinden bu 

cihetin de tasarıya eklenen dördüncü madde ile 
temini uygun görülmüştür. 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesine ait 7, 8 ve 9 
numaralarda bildirilen tekliflerden 7 nci numa
radaki ek ödeneğin de diğer tekliflerle birleşti
rilerek aktarma haline sokulması hakkında vâ
ki teklif komisyonumuzca da uygun görüldü
ğünden böylece aktarma cetveline ithal edil
miştir. 

Hükümetin teklif ettiği tasarılardan iki nu
mara ile yukarda işaret edilen tasarı esas tu
tulmuş ve üç numaradaki tasarı ile diğer tasarı 
vo teklifler bununla birleştirilmiştir. 

Esas tutulan bu tasarıda, ödenek eklenmesi 
istenilen hizmetlerin de görüleceği veçhile kıs
mı mühimminin özlük haklara taallûk ettiği ve 
bu sebeple teehhürlerinin caiz olmadığı komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

Bu tasarının birinci maddesi ödenek yekû
nunda değişiklik yapılmak suretiyle, ikinci 
madde ayniyle kabul edilmiş ve üçüncif madde, 
ek ödenek cetvelini ihtiva etmek üzere yeniden 
vo dördüncü madde, olağanüstü ek Ödenekleri 
ihtiva etmek üzere keza yeniden tasarıya eklen
miş ve tasarının üçüncü maddesinin bütçelerde 
iptal edilen ödenekler yekûnuna Cumhurbaşkan
lığından iptal edilen ödenekler toplamı da ithal 
edilmek üzere tashihan ve cetvel numaraları de
ğiştirilip beşinci madde olarak ve tasarının 
dört, beş ve altıncı maddeleri altı, yedi ve seki
zinci maddeler olarak ayniyle kabul edilmşler-
diı\ 

Bu suretle yeniden hazirlanan tasarı ve cet
veller Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 
E. Adakan 

Kâtip 
Bursa 

H. Saman 
Aydın 

E. Menderes 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
İzmir 

B. Bilgin 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İstanbul 

F. Sayımer 
Kırklareli 

8. Baikay 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Giresun 
M. Şener 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Konya 

R.'Birand 
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Konya 

M. A. Ülgen 

Mardin 
K. Türkoğlu 

Maraş 
N. ökmen 

Ordu 
R. Aksoy 

Malatya 
Muhalifim 
M. S. Eti 

Seyhan 
8. Barı 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Van 
Muhalifim 

F. Melen 

Trabzon 
H.F.Kalay cıoğlu 

Urfa 
Dr.F. Ergin 

Cetvellerde Bütçe Komisyonunun değiştirici 

Cetvel - 1 
Meclis ve Sayıştay bütçelerindeki aktarmalar 

bu cetvele eklenmiş ve Başbakanlık, Emniyet ve 
Jandarma, Millî Sevunma, Millî Eğitim bütçe-1 

lerinde yapılması teklif edilen aktarmalar da bu 
cetvelin ait olduğu Bakanlık ve daireler kısım
larına ilâve edilmiştir. 

Cetvel - 2 
Ayniyle kabul edilmiştir. 

Cetvel - 3 
Eklenmiş. 

Cetvel - 4 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yapılan indir

meler bu cetvele eklenmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1950 yılı Bütçe Kanlnunda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertipleri arasında (11 881 150 lira
lık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden (1 082 000) lira ten
zil edilerek ayni cetvelde yeniden açılan keza 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplere olağan
üstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine (4 921 902) lira ek öde
nek verilmiştir. 

MADDE 4. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi 
kısmında (Tutanakları incelemeye ve tetkika 
gidecek milletvekillerinin yollukları) adiyle ye
niden açılan 104 ncü bölüme (20 500) lira ve 
(Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları) adiyle 
yeniden açılan 506 ncı bölüme de (1 252) Ura 

olmak üzere ceman (21 752) lira olağanüstü öde
nek konulmuştur. 

MADDE 5. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (4) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden hizalarında gösterilen 
(27 468 876,62) lira, Eskişehir seylâbı dolayı-
siyle 5607 sayılı Kanuna istinaden Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesine eklenen (2 500 000) liralık 
ödenek ile, 5668 sayılı kanunlarla şekerden alı
nan munzam istihlâk Vergisinde indirme yapıl
ması ve hububat unları ile bir kısım unlu mad
delerden 'alman Muamele Vergisinin kaldırılma
sından mütevellit gelir noksanını karşılamak 
üzere iptal olunmuştur. 

MADDE 6. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde ilişik (5) sayılı cet
velde yazılı formül eklenmiştir, 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 8. 
yürütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

( & T S a y ^ ] 9 & ) ^ 



B. M. 

[13 ÖAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Büyük Millet Meclisi 

404 Koruyucu asker müfrezesi giderleri 
3 Taymat 
5 Giyecekler 

Bolüm toplamı 

65 000 
10 000 

75 000 

206 

301 

303 

304 

451 

304 

307 

309 

Sayıştay Başkanlığı 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Doğum yardımı 

Büro giderleri * ? *' •' *' ' 
Kırtasiye 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Telefon giderleri 

Yayın giderleri 
Kararlar dergisi kâğıt, baskı ve yayın giderleri ve kararları 
sıralama ve toplama ücreti 

' " V 

Başbakanlık 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve gidenleri 
Posta ve telefon ücretleri 
Telefon giderleri 

Yolluklar 
Geçici görev yolluğu 

Taşıtlar giderleri 
Başbakanlık otomobilleri işletme giderleri 
Devlet Bakanları otomobilleri işletme gi eterlen 
Devlet Bakanları otomobilleii onarma giderleri 

1 '$•). -• r *' f * * 

3 500 

800 

1 000 

1 800 

3 500 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

7 000 
5 500 

12 500 

3 200 

2 000 
1 500 

150 

S 650 
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ödeneğin çeşidi î)üşül en Eklenen 

Milletlerarası iktisadi îş Birliği Teşkilâtı 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
3 Merkez telefon giderleri 

305 Kira karşılığı 
2 Yabancı memleketler 

v 

307 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 

403 Ziyafet giderleri 

Danıştay Başkanlığa 

307 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 

10 000 

12 500 

2 500 

1 500 

5 000 

1 000 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
4 tiler telefon giderleri 

417 Radyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve işletme giderleri 
4 işletme ve başka her çeşit giderler 

451 Yayın, turizm ve propaganda giderleri 
2 Başka her çeşit yayım giderleri 
5 Radyo dinleme ve, bültenleştirme giderleri 

453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri 
1 Katılma- payı karşılığı 

6 000 

etme giderleri 

Bölüm toplamı 

22. 500 

10 000 
3 000 

13 000 

18 000 

7 000 

İstatistik, Genel Müdürlüğü 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon giderleri ;viia8**%:* 1 500 

(S. Sayım': 96) 
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417 Sayım ve anket giderleri 
2 1950 tarım sayımı giderleri 25 000 
3 Aile bütçesi anketi giderleri 20 000 

Bölüm toplamı 45 000 

451 Yayın giderleri 
2 Başka her çeşit giderler 6 500 

476 Meteoroloji Meslek Okulu giderleri ile diğer okullardaki öğren
cilerin öğrenim ve memurlarla hizmetlileri kurs ve staj giderleri 

2 Memur ve hizmetlilerin kurs ve staj giderleri 2 000 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

201 Aylıklar 
1 Merkez memurları aylığı 4 000 
2 İller memurları aylığı 29 000 

Bölüm toplamı 33 000 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

2 iller memurları çocuk zammı 1 500 
4 İller memurları1 doğum yardımı 1 000 

Bölüm toplamı 2 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğinee ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 

2 İller 1 500 

453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri 
2 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 2 500 

202 Hizmetliler ücreti 
3 Hayrat hademesi ücreti * 60 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

4 İller memurları doğum yardımı 1 000 

(S. Sayısı: 96) 
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308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 

2 îller 1 000 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 4 500 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara veri
lecek ikramiye karşılığı 20 425 

785 Dinî yayınlar döner sermayesi 38 000 

Adalet Bakanlığı 
201 Aylıklar 

2 îller memurları aylığı 215 000 

202 Hizmetliler ücreti 
2 tiler hizmetlileri ücreti 

205 Geçici tazminat 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

2 iller memurları çocuk zammı 
4 îller memurları doğum yardımı 

45 000 

zamlar ve 

Bölüm toplamı 

2 500 

60 000 
60 000 

120 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 60 000 

210 Temsil ödeneği 

219 Yargıç ödeneği 

302 îller büro giderleri ( ; " 
4 ^ycLuılatma 

304 Posta,, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
2 îller posta ve telgraf ücretleri _.v. 
3 Merkez telefon giderleri 
4 îller teefon giderleri 

{ÇS.&cyMR.:.W) 

Bölüm toplamı 

2 100 

70 000 

-t i . . . \~.. .i * 

22 ÖÖO 

29 000 

12 000 

113 925 
16JUŞ00 

275 125 



308 

309 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

459Ş sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol 
luklşifi 

2 İller 

ftypt giderleri 
•V İH||r taşıtan işletme giderleri 
fi İller -taşıtları onarma giderleri 

p l *y 

419 

420 

452 

508 

Ceza ve tevkif evleri 
1 Yiyecek giderleri 

Milletvekilleri seçim giderleri 

4489 sayılı Kanuna göre staj için yapancı memleketlere gön
derileceklerin yolukları ile başka her çeşit giderleri 

Eski yıllar borçlan 
1 1945 - 1948 yılları borçarı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

60 000 
265 000 

325 000 

2£ 000 

400 000 

201 M ı k b r 
1 Merkez memurlan aylığı 
2 İller memurları aylığı 

202 i(Hizmetliler ücreti s'"*"" 
2 İller hizmetlileri ücreti 

477 '-Tamılama Kanununu uygulama genel giderleri 

;. $ | c f * 1 û:-K -fj - * | .;;<? I * i * j '••:, • -K-

Mütt Savunma Bakanlığı 

*"?' • — • — ( K a r a ) 

Hizmetliler ücreti 

Tabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücretleri 

206 4178 ye 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
^r^ımla* 

1 Çocuk zammı 

250 000 

75 000 

6 000 

12 000 

145 140 

5 000 

10 000 

Bölüm toplamı 

5 000, 
2 000 

7 000 

43 000 
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Ödeneğin çeşidi 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin, ( ^ v« (J) fıkraları 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 

215 4511 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye karşılığı 

222 3575 sayılı Kanun gereğince askeri fabrikalar emekli ve yar-
dım sandığı keseneği 

1 Orda Donatım 

223 Tamirhanelerin işçi ücretleri 
1 Ordu Donatım 

304 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri 

1 Posta ve Telgraf ücretleri ,t 

405 Hayvan satmalma ve tazmini 

416 Askerî gereçler 
1 Giyecekler 

411 Harb ^gereçleri, teçhizat, tahkimat karşılık ve giderleri 
2 îstihkâm 

451 Yayın giderleri 

2 Başka her çeşit giderler 

460 Manevra giderleri 

731 Yeni yapılar ve esaslı onarmalar 

Düşülen Eklenen 

80 000 

2 825 

104 000 

680 

48 713 

421 Askerî tamirhaneler ilk madde ve müstehlek gereçler giderleri 
1 Ordu Donatım 40 000 
3 Muhabere 36 480 

Bölüm toplamı 76 480 

13 000 

3 900 

12 500 

2 661 

% 129 

75 000 

20â 

Millî Savunma Bakanltğt 

(Hava) 

Hiz&aıetUler ücreti 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak samlar ve 
yardımlar *; 

1 Çocuk zammı 

173 000 

260 000 

(;S. " S a y ı s ı : ^ 
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ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek uzmanlık üc
ret ve gündelikleri ' 

4772 sayılı Kanun gereğince askerî fabrikalar İşçi Sigortası 
Kurumuna ödenecek prim karşılığı 

Askerî gereçler 
Giyecekler 

Hava meydanları ile yolları ve depoları yapımı 
Yapım ve onarım giderleri 

22 437 

118 000 

13 000 

16 000 

1 KIÇ MÜH Savunma Bakanlığı 

(Deniz) 

Geçici tazminat 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı " 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek ücret ve gün
delikler 

Kira karşılığr 

Denize ait harb gereçleri ile, teçhizat, çeşitli gereçler ve dev-
riçark 
Devricark 

10 000 

8 000 

1144 W 4145 sayılı kanunlar gereğince denizaltı ve dalgıç 
ödeneği 50 000 

9 142 

50 000 

15 000 

MUM Savunma Bakanlığı 

. (Harita) 

Yabancı,uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücretleri 

GeçâcP tazminat 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Doğum yardımı 

15 000 

5 000 

10 000 

(S. "Sayısı*'MŞ) 
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209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler kargılığı 3 811 

211 657, 3485, 4334 sayılı Kanunlar gereğince verilecek zamlar ve 
tazminatlar 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon giderleri 

409 Muayyenat 
1 Tayîhât"' 
2 Yem 
3 Yakacak, aydınlatma, ısıtma 

410 Askerî gereçler %i ' '• .--• 
2 Teçhizat 

411 Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat karşılık ve giderleri 

İçişleri Bakanlığı 

201 Aylıklar . . . . . . . 7. ' ' ' 
2 iller memurları aylığı 

205 Geçici tazminat 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 

208 > 5439 sayılı Kanunun 3 neü maddesine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

3 Merkez daireleri telefon giderleri 

305 Kira karşılığı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 

1 Merkez 
2 İller ~— 

Bölüm toplamı 

3 811 

34 000 

29 628 
27 866 
1 967 

59 461 

5 954 

7 200 

• 

10 000 

6 000 

1 500 

6 875 

t 

6 000 

20 ÖÖÖ 

6 400 

1 500 
8 §00 

r 
* 10 000 
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418 

ödeneğin çeşidi 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 nci-maddesi gereğince seç
men .kütük ve kartlarının düzenlenme giderleri 

476 Kaymakamlık ve bucak müdürlüğü kursları ve içişleri meslek 
kursu 

1 Kursa gelecek memurların yollukları, gündelikleri ve inceleme 
gezileri yollukları ve her çeşit uygulama genel giderleri 

502 Eski yıllar borçlan 
1 1945 - 1948 yıllan borçlan 

Düşülen Eklenen 

25 400 

31 000 

107 000 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

201 

206 

412 

305 

307 

308 

405 

416 

Aylıklar 
2 iller ̂ memurları aklığı 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

2 iller memurları çocuk zammı 
4 iller memurlan doğum yardımı 
6 iller memurlan ölüm yardımı 

, f * v . ^ .......? % - n v :^ t*- . m - ^ . v ş - Bölüm toplamı 

4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını karşılığı 

Kira karşılığı 
2 iller 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Tedavi giderleri 
2 4598 sayılı Kanun gereğince iller memurlarına ödenecek tedavi 

giderleri ve yolluklan 

Süvari polis hayvanlan ve polis köpekleri 
2 Yem, muytabiye, nal, mıh ve ba^ka gereç karşılıklan ile tedavi 

ve ilâç ve köpekler için yiyecek giderleri 

Okullar giderleri 
1. Polis memur ve adakları, öğrencileri yiyecek ve giyecek gider

leri ile harçlık ve yolluklan 

592 000 

10 Ö00 

5 .ÛQ0 

60 000 
110 000 
12 000 

182 000 

4 000 

20 000 
2 250 

22 250 

10 000 

10 000 

(a j9^p» î .0«) 



B< m ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

455 Pravantoryum ve sanatoryum tesisi, yönetim, iaşe, ilâçlar ile 
sair genel giderler 5 OÖÖ 

721 Teknik giderler 
1 Polis telli ve telsiz telefonları ve teletiplerî satınalma ve değiş

tirme giderleri 136 850̂  

Jandarma Genel Komutanlığı 

201 Aylıklar 
2 tiler subay ve memurları ve erat aylığı 

202 Hizmetliler ücreti 
2 İller hizmetlileri ücreti 

297 500 

20 000 

205 Geçici tazminat 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

2 İller subay ve memurları çocuk zammı 
4 İller subay ve memurları doğum yardımı 
6 İller subay ve memurları ölüm yardımı 
7 Yakacak zammı 

r * Bölüm toplamı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D), (E) ve (J) fık
raları gereğince T. 0. Emekli Sandığına yaptlâeak ödemeler 
karşıhği 

216 20 yıl hizmetten sonra terhis edilen onbaşılarla 4 ncü uzat
madan sonra terhis edilen erlere 186Î sayılı Kâiıunün 18 nci 
maddesi gereğince verilecek ikramiye 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 İller posta ve telgraf ücretleri 

308 Tedavi giderleri 
1 Merkez 
2 İller 

2 500 

Bölüm toplamı 

309 Taşıtlar giderleri 
5 İller taşıtları işletme giderleri 

70 000 
45 000 
7 500 
8 000 

130 500 

5 000 

i OÖÖ; 
'«. 'il "l''-».. 

aoojot 
4 9@öj 

6 000 

18 C00 

50 000 

( s . B&ymaM > 



ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Muayyenat 
Yem 160 000 

Askerî gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 

Harb gereçleri ve teçhizat 

Dışişleri Bakanhğı 

Aylıklar , 
Merkez memurları aylığı . 100 000 
Yabanei memleketler memurları aylığı . .. 400 000 

Bölüm toplamı 

45 000 
15 000 

60 000 

37 500 

Bölüm toplamı 500 000 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı ,..-••• 2 480 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (P.).ve.(J) fıkraları 
gereğince T. C, Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 10 000 
Yabancı Elçilerle konukların ağırlanma giderleri 30 500 

Maliye B,akanhğt 

Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri 
Merkez-posta ve telgraf ücretleri •. * 20 000 

Yabancı dil ikramiyeleri ........ 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi.. gereğince, ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 30 500 

Milletlerarası Kurum ve Dernekler giderleri 
Milletlerarasi Kurum ve Derneklere katılma payı , 7 7 091 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
Merkez 6 000 
îller 70 000 

Bölüm toplamı 76 000 

( S; Sayısı • 96 ) 



B v M. ödeneğin çeşidi , Düşülen Eklenen 

418 Hazine İşleri . . . . . . 
1 Faiz ve acyo . 800 000 

611 özel İdareler ve Belediyeler hastaneleri genel giderlerine yar
dım 25 OÖÖ 

721 3827 sayılı Kanun gereğince satınalınaçak taşıtlar karşılığı 
5 Tarım Bakanlığı 282 000 

Devlet Borçlan 

804 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 5 073 793 

821 Hükme bağlı borçlar 931364 

Millî Eğitim Bakanlığı ' 

201 Aylıklar x 
2 iller memurları aylığı 628 500 

204 Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle tercümanlarının üc
retleri 150 000 

205 Geçici tazminat 40 000 

206 4178, ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve .. , 
yardımlar 

2 İller memurları çocuk zammı 400 000 
4 İller memurları doğum yardımı 170 000 

Bölüm toplamı 570 000 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 78 500 

304 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri 
2 İller posta ve telgraf ücretleri . 20 0Ö0 

307 Yolluklar 
4 Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle tercümanlarının 

yolluk ve başka giderleri 5 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 

2 tiler " " ^Sşwm^ m 15 000 

(S. Sayısı; 96) 
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— oo — 

ödeneğin çeşidi 

416 Üniversite ve yüksek okullarda okutturulan öğrencilere verile
cek burslar 

2 Millî Eğitim Bakanlığı ş w 
3 Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlıği " *j | ^ tC 

' 4 Tarım Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

420 3803, 4274, 4357, 5129 ve 5357 sayılı kanunlar gereğince ödene
cek köy okulları ile enstitüleri ve köy eğitmenleri giderleri 

1 Köy enstitüleri 

45â Milletlerarası Kurum ve Dernekler giderleri 
2 Milletlerarası kültür münasebetleri genel giderleri 

424 İstanbul Kandilli Rasathanesi genel giderleri 

425 Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit giderleri 
4 Millî Eğitim Bakanlığı 
9 Çalışma Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

452 448#sayah Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderi
leceklerin yolluklariyle başka her çeşit giderleri 

4-76 Kurs giderleri 
1 Kurslar genel gMerteîtt 

Düşülen Eklenen 

25 000 

30 000 

58 000 
dB 00O 

113 000 
ur - ,'»»jet>-

17' 000' 

145 000 
145* 000 
45 000 

335000 

20 000 

20 000 

201 Aylıklar 
1 Merkez memurulan aylığı 
2 ÎUer memurları aylığı 

Bayındırlık Bakanhğı 

Bölüm toplamı 

209 54Ş& saplı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) VÖ (J,) fıkralara. 
gereğince T. C. Emekli'Sandığına yapılacak Ödemeler karşılığı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gjdertari 
1 Merkez daireleri posta ve telgraf ücretleri 
2 ÎUer daireleri posta ve telgraf ücretleri 

40 000 
60 0GQ 

100 000 
...1 

30 000 

3 000 
4 150 

Bölüm toplamı 7 160 

( S-. S-R3KWİ!.:-96 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

453 MüİAtlesarası kurum ve dernekler giderleri 
2 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yol ve giderleri 16 000 

476 Kurs .giderleri 
1 Mühendis kursuna gönderilenlerin yolluk ve gündelikleri 3 900 

7,31 Yeni yapı ve esaslı onarımlar 
6 Tarım Bakanlığı ziraat işleri 479 000 
7 Tarım Bakanlığı veteriner işleri 100 ÛOO 

Bölüm toplamı 579 000 

733 4626 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur oneskeateri 
1 Bina yapımı giderleri 96 070 

735 5511 sayılı Kanun gereğince Gördes ilçesinin nakledileceği 
yerde yapılacak meskenler karşılığı 31,237 

766 Demiryollar t 
4 4515 sayılı Kanun gereğince Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk 

şube hattı yapma karşılık ve giderleri 295 000 

767 Limanlar 
1 2214 ve 5223 sayılı kanunlar gereğince yapılacak' Ereğli li

manı yapma karşılık ve giderleri 1 200 000 
7 Ereğli limanı inşaatı için mevcutlara ilâveten alınacak maki

neler karşılığı 176 000 
9 Amasra - înebolu limanı inşaatı için mevcutlara ilâveten alına

cak makineler karşılığı 80 000 

Bölüm toplana 1 456 000 

305 ÎUer kira karşılığı 1 200 

732 5011 sayılı Kanun gereğince B. M. Meclisi binası ve eklentileri 
yapımı 

1 Bina yapımı giderleri 135 000 
i 

734 5243 sayılı Kanun gereğince Erzincan'da yaptırılacak mes
kenler ve Jıer türlü giderleri 

1 Bina yapımı giderleri 125 237 

( S. Sayısı: M) 
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ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

778 

780 

3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak 
su işleri giderleri 

1 Sürekli onarmalar 
5 İşletme giderleri 

475 000 
3 400 

Bölüm toplamı 478 400 

4099 sayılı Kanun gereğince Ankara lâğımlarının yapma gider
leri 

2 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 

784 Teknik hizmetler geçici görev yollukları 
2 Yapı ve imar işleri 

475 000 

7 000 

478 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Sanat modelleri satınahnması ve dağıtılması giderleri 100 000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

201 Aylıklar 
1 Merkez memurları aylığı 
2 iller memurları aylığı 

70 000 
250 000 

Bölüm toplamı 820 000 

202 Hizmetliler ücreti 
2 İller hizmetlileri ücreti 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zammı 
2 İller memurları çocuk zammı 
4 tiler memurları doğum yardımı 

Bölüm toplamı 

207 3656 sayılı Kanunun 5 r>ci maddesi gereğince ödenecek yapan-
cı dil para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 

145 000 

2 000 

4 000 
56 000 

105 000 

165 000 

6 000 

150 000 

217 Ek görev tazminatı 1 000 

( S. Sayısı : 96 ) 
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2 
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- 4 1 -
ödeneğin çeşidi 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve gid derleri 
İller posta ve telgraf ücretleri 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
Merkez 
İller 

Bölüm toplamı 

Sağlık memurları ve sağlık koruyucuları hayvan yemi kar
şılığı 

Düşülen 

6 000 

46 000 

53" 000 

Eklenen 

1 000 
10 000 

11 000 

416 Okullar, kurumlar 
3 Köy enstitülerindeki sağlık memurları yetiştirme ve cihazlan-

dırma giderleri 

417 Bulaşıcı ve salym hastalıklarla savaş genel giderleri 

420 Sıtma ile savaş genel giderleri 

421 Verem savaşı genel giderleri 

422 Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları 
1 Devlet hastaneleri 
5 Sağlık merkezleri 

Bölüm toplamı 

423 özel kanunu gereğince harcanacak kimsesiz ve metruk çocuk
lar genel giderleri 

424 T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü genel gi
derleri 

459 Millî Tıp kongresi genel giderleri 

34 000 

30 000 

20 000 

25 000 
25 000 

50 000 

* 125 000 

56 000 

2 000 

560 000 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

201 Aylıklar 
2 İller subaylar ve memurları aylığı 

202 Hizmetliler ücreti 
2 İller hizmetlileri ücreti 41 250 

51 000 

( S. Sayısı : 96 ) 



M. ödeneğin çeşidi 

203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 

205 Geçici tazminat 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Mstıeeek yaban
cı dil para mükâfatı 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara veri
lecek ikramiye karşılığı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince T. Ç. Emekli Bandığına yapılacak ödemeler kar
şılığı 

12 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını karşılığı 

220 1.615 sayılı Kanun gereğince verilecek yemeklik bedeli 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
1 Defter ve diğer basılı kâğıtlar 

307 Yolluklar 
3 Müfettişler yolluğu 

308 Tedavi giderleri 
1 4598 sayılı Kanun gereğince merkez memurlarına ödenecek 

tedavi giderleri ve yollukları 
4 2771 sayılı Kanun gereğince iller subay, gedikli ve erlerin 

yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 

" H ^ î ; i Bölüm toplamı 
. . . . . . ^ f • - 5» 

Taşıtlar giderleri 
9 îljer kara, 'hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme 

ve kira karşılığı 

Düşülen JKklenen 

4 000 

v " y ft v 

1 

İ18 

Harb gereçleri ve teçhizat giderleri 

Gümrük idareleri giderleri 
Para gönderme giderleri 

3 360 

1 500 

3 500 

2 000 

500 

6 500 

25 500 

Haydan satmalma ve tazmini ve yem bedeli 
3944 sayılı Kanun gereğince muhafaza teşkilatındaki atlı me
murlara verilecek hayvan yemi karşılığı 2 000 

Gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye üyeleri
nin huzur ücretleri 1 000 

37 50Q 

36 390 

% 000 

7 000 

2 500 

9 500 

13 000 

*( ,S. Sayısı: 90) 
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ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Kurs giderleri . , > > 
öğrettei yevmiyeleri 1 000 

Kara* hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları satriıalma 
karşıVğı 
Mevcut vasıtalara ilâveten satın alınacak olanlar 5 000 

Tarım Bakanlığı 

Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 100 ÖÖÖ 
İller » » 526330 

Bolüm toplamı 626 330 

Yabaıic uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 65 OÖÖ 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 130 000 

Tarımsal savaş işleri 
Savaş genel giderleri 317 000 

İşçi Sigortaları Kurumuna verilecek prim 2 000 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar egreğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
tiler memurları çocuk zammı 35 000 

» •» doğum yardımı 75 000 
Yakacak zammı 7 500 

Bolüm Toplamı 117 500 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Merkez daireleri telefon giderleri 10 000 
İller daireleri telefon giderleri 2 000 

Bölüm toplamı 12 000 

Kira karşılığı r 
İller' ^ '" p-:."J *" ^ ',M#.'-' 1 00° 

Yolluklar .£T~ . " ' 
Tarımsal savaş geçici görev yolluğu 100 000 

( S. Sayısı ; 96 ) 



B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

418 Tarla ziraati, ıslah, deneme, üretme ve tecrübe işleri 
1 Genel giderler 50 000 

. 3 Hayvan yemi ve yağ ve lif bitkileri 62 000 

Bölüm toplamı 112 000 

423 Tohum temizleme evleri ve makine işleri genel giderleri 105 000 

731 Ziraat savaş işleri 
2 Mevcutlara ilâveten alınacak makine ve araçlar karşılığı 60 000 

Ulaştırma Bakanlığı 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 20 000 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

205 Geçici tazminat 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 

211 Geceleri vazife gören liman memurları ücreti 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gid erleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücretleri 1 000 
2 îller posta ve telgraf ücretleri 5 ,500 

23 000 

8 000 

500 

1 500 

6 500 

15 000 

Bölüm toplamı 

305 Kira karşılığı 
2 İller 

3Ö7. Yollukar 
3 Müfettişler yolluğu 

417 Liman ve kıyı hizmetleri 
1 Mayın yoketme giderleri 

722 Şamandıra yaptırma ve yerine götürme giderleri 

6 500 

600 

10 000 

8 000 

8 000 

( S. Sayısı : 96 ) 



— 45 — 
B. M. ödeneğin çeşidi , Dü§ülen Eklenen 

Çah§ma Bakanlığı 

201 Aylıklar 
1 Merkez memurları aylığı 30 000 
2 İller memurları aylığı 50 000 

Bölüm toplamı 80 000 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 2 000 

205 Geçici tazminat 4 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları ge
reğince T. C Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 7 000 

305 Kira karşılığı 
1 Merkez 3 000 

453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri 
2 Milletlerarası Kongre ve Konferanslara iştirak edeceklerin yol

luk ve giderleri 13 500 
3 Milletlerarası çalışma konseyi üyeliğinin yolluk.ve giderleri 39 540 
4 Milletlerarası çalışma konseyi üyeliğinin başka her çeşit gi

derleri 5 000 

Bölüm toplamı 58 040 

işletmeler Bakanlığı 

201 Aylıklar "*•' 
1 Merkez memurları aylığı 70 000 
3 Merkez memurları açık aylığı 5 000 

Bölüm toplamı 75 000 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek ya-
• bancı dil para mükâfatı 1 500 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
3 Merkez daireleri telefon giderleri 3 000 
4 İller telef on giderleri 1 500 

Bölüm toplam 4 500 

( Ş, Sayısı, t 96 ) 



B.i' î ö Ödeneğin çeşidi .Düşülen Ekffenen* 

202 Hizmetliler ü,creti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 2 000 

' * • m ıı , I H -

205 Geçjai tazminat- 7 00& 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar re 
yardamla* 

1 Merkez memurları çocuk zammı 1 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 8 000 

301 Merkez büro giderleri 
3 öteberi giderleri 1 0OG 

305 Kira karşılığı »-^ 
1 Merkez , 1 200* 

•anaafilka-dflfai 

307 Yolluklar ^ 
2 Geçici görev kolluğu * 5 000 
o Müfettişler yolluğu 15 000? 

Bölüm toplamı 20 000 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 

1 Meri**** 2 00& 

Yayın giderleri * ' "" ' 
2 Başka her çeşit gideri** • 1.00& 

*01 Geçej», yıi borçları 1 000-
3 = 

Genel toplam 11 881 İSO 11*881 150 

(S.:'.fci&*â*î.ö*)--



B. .M- • ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

BoşhaMmdık 

305 * Millî Savunma Yüksek Kurulu kira karşılığı §• ÖOO 

içişleri Bakanhğ,ı «. •» » 

601 İl genel meclisi seçimleri dolayısiyle özel idarelere yardım 600 000 

Maliye Bakanlığı 

609 5539 sayılı Kanunun 19 neu maddesinin 5 nci fıkrası gçrşğinec 
Karayolları Genel Müdürlüğüne yardım 877 000 

DçyUL Borçlam 

-827 Mülga 1683 sayılı Kanuna göre tahakkuk etmiş emekli ikrami
yesi karşılığı 460 000 

828 4992 sayılı Kanuna göre tahakkuk etmiş çocuk zamları kar§ lı
ğı 10 00') 

* p f 1 1 1 i 
Bayındırlık Bakanlığı 

766 Demiryolları 
4 5415 sayılı Kanun gereğince Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk 

şube hattı yapma karşılık ve giderleri 205 000 

Çalışma Bakanlığı * " 

461 î§ mahkemelerine katılacak işçi ve i§ veren t^msjJksilödue veri
lecek ödenekler 7 000 

Toplam 1 082 000 1 082 000 

(ŞzBmm.m 
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[8] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi • Eklenen 

BüyüU Millet Meclisi 

101 

102 

103 

209 

307 

502 

414 

425 

ödenekler 
2 Üye ödeneği 

Geçici tazminat ye denetçi ücreti 
1 Geçici tazminat :n!.i-.::r 

Üyelerin yollukları 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D ve J) fıkraları gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 

Yolluklar 
1 Meclis memurlarının sürekli görev yolluğu 
3 Millî Saraylar memurlarının geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Eski yıllar borçlan 
1 1945 - 1949 yıllar borçları 

Toprak ve İskân İsleri Genel Müdürlüğü 

Taşıma giderleri 
2 İskân işleri taşıma giderleri 

İskân işleri 
1 Yiyecek giderleri 
2 Giyecek giderleri 
3 Tedavi giderleri ' 
4 Huhaeır ve mülteciler için derneklere yaptırılan giderler karşılığı 
5 Başka her çeşit giderler 

3 274 210 

278 952 

42 000 

12 408 

1 500 
2 500 

4 000 

310 332 

100 000 

300 000 
25 000 
25 000 
250 000 
300 000 

Bölüm toplamı 900 000 

GENEL TOPLAM 4 921 902 

(S . Sâyİm: 96) 
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[4] «LYm'-ttftftlL 

Ödeneğin çeşidi 

•262 

Cumhurbaşkanlığı 

101 Cumhurbaşkanlığı ödenek ve tazminatı 
2 Olağanüstü ödenek 
3 Tazminat 

Hizmetliler ücreti 

301 Genel giderler 
1 Kö*ftİiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
6 B4*ı#k tüayvanları masrafı 
7 Memur ve hizmetliler yiyecek giderleri 

304 Haberleşme 

306 Giyecek giderleri 

307 Yolluklar 

309 Taşıt giderleri (İşletme, tamir ve satmalma) 

402 Su, ibalhçe giderleriyle işçi ücreti 

701 Yapı ve onarma 

Başbakanlık 

201 Aylıklar 
1 Memurlar ayhğı 

: 3 e:» ş o ^ » i p 

202 Hizmetliler ücreti 

403 Konuk ağırlama giderleri 

İndirilen 

4 358,62 
17 360 

Bölüm toplamı 21 718,62 

14 210 

5tK) 
5 000 

10 000 
9 870 
5 000 

m toplamı 

TOPLAM 

30 370 

3 500 

10 000 

10 400 

31 500 

3 875 

3 000 

128 573,62 

7 100 

3 600 

4 000 

Toplam 14 700 

(S, Say&ı : 9* ) 



B. M. 
— 50 — 

ödeneğin çeşidi İndirilen 

Mületerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 

201 Aylıklar 
2 Yabancı memleketlerdeki memurlar ay 69 325 

Danıştay Başkanlığı 

201 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 

205 Geçici tazminat 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 

v * Toplam 

19 477 

1 300 

1 200 

21 977 

Basm - Yayın, ve Turizm Genel Müdürlüğü 

201 Aylıklar 
1 Merkez memurları aylığı 
2 İller ve yabancı memleketlerdeki teşkilât memurları aylığı 
3 Merkez memurları açık aylığı 

202 Hizmetliler ücreti ' * r i "*'-. '• j J 

1 Merkez hizmetlileri ücreti 
2 İller ve yabancı memleketlerdeki teşkilât hizmetlileri ücreti 

205 Geçici tazminat 

209 5434 sayılı Kanunim İ4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 

417 Radyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve işletme giderleri 
1 Müzik yayınları 

451 Yayın, turizm ve propaganda giderleri 
1 Satmalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit yayın giderleri 
3 Potofilm servisi giderleri * 
4 Propaganda giderleri 

Bölüm toplamı 

i 

Bolüm toplamı 

lan gereğince 

35 000 
5 000 

12 000 

52 000 

10 000 
22 000 

82 000 

4 000 

10 000 

43 000 

5 000 
50 000 
40 000 
20 000 

( S. Sayısı : .96..) 



- S i -
B. M. ödeneğin çeşidi İndirilen 

5 Radyo dinleme ve bültenleştirme giderleri 10 000 

Bölüm toplamı 125 000 

731 Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun esaslı genişletme 
ve düzenleme her türlü giderleri 

2 Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi 27 000 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak makinalar ve teçhizat karşılığı 20 000 

Bölüm toplamı 47 000 

Toplam 313 000 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

201 Aylıklar 
1 Merkez memurları aylığı 12 500 

208 5439 yavin Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye 
kareli ığı 

301 Merkez büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücreti 

307 Yolluklar 
3 Yabancı memleketler yolluğu 

417 Sayım ve anket giderleri 
3 Aile bütçesi anketi giderleri 

459 Makine fişi satmalına giderleri 

kramiye 

Toplam 

375 

250 

4 000 

5 000 

25 000 

14 253 

61 378 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

201 Aylıklar 
1 Merkez memurları aylığı 14 53b 
2 İller memurları aylığı 9 738 

Bölüm toplamı 24 274 

(S/'Sayısı : 96 ) 



ödeneğin çeşmeli 

Adalet Bakanlığı 

Milletvekilleri seçimi giderleri 

İndirilen 

2 450 000 

MİM Savunma Bakanlığı 

(Kara kısmı) 

Aylıklar 

Hizmetliler ücreti. 

Geçici hizmetliler ücreti 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanları ti m ücretleri 

Geçici tazminat 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Yakacak zammı 

273 770 

550 000 

2 000 

240 000 

123 000 

48 000 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince T. 
(<. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 260 000 

Temsil ödeneği 

3779 sayılı Kanunun 10 ve 1059 sayılı Kanunun 5 nci maddeleri gereğince 
gedikli ve erbaşlara verilecek ikramiye ve mükâfat 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek uzmanlık ücret ve günde
likleri 

5044 sayılı Kanun gereğince verilecek fazla ders ücreti karşılığı 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri " 

Kira. kandığı 

Yolluklar 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların yolluk ve giderleri 

Tedavi giderleri 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
Tedavi giderleri 

4 000 

10 000 

22 189 

40 000 

375 000 

28 000 

300 000 

3 000 
50 000 

Bölüm toplamı 53 000 

Ş. Sayısı : 96) 



M. Ödeneğin çeşidi înföüeiü 

409 Muayyenat 
;1 Tayinat 593 000 
3 Yakacak, aydınlatma, ısıtma 15 000 

Bölüm toplamı 608 000 

4J&-, *Harb, ge$#gleri, teçhizat, tahkimat karşılık ve giderleri 
1 Ordu donatım 1 085 000 
2 İstihkâm 100 000 

Bölüm toplamı 1 185 000 

41$ 

434, 

4$h 

— 

* 
Veteriner ecza ve g e r e ^ e ^ ^ l e r M c i 

Okullar gid«ei5İe,ri 

Endüstri dair.esi denece, ve mu^ystte g4#Sîlssi 

Çeşitli savunma hizmetleri 

11 08» 

ıo omu 
140 08Ö 

6 933 

özel 5591 sayılı Kanunun geçici 11 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler 
karşılığı 918 4m 

Toplam 12 134 500 

Millî Savunma Bakanlığı r 

(Hfcva kısmı) 

202 Hizmetliler ücreti 150 000 

203 Geçici hizmetliler ücreti 2 000 

205 Geçici tazminat 20 000 

3Q4- Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve,telgraf ücretleri 5 000 

409 Muayyenat 
1 Tayinat 250 000 

4&1, Yayın giderleri 
2 Başka her çeşit giderler 4 000 

460 Manevra giderleri 8 000 

fS .Sayw^d6 | 



B, M. 

732 

~ 54 -
ödeneğin çeşidi 

Hava meydanları ile yollan ve depoları yapımı 
Mevcut makina ve araçların onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak makineler karşılığı 

Bölüm toplamı 

Toplam 

İndirilen 

74 500 
50 000 

124 500 

663 500 

204 

221 

224 

304 

409 

201 

211 

411 

* L ' " •' 
C p • •;• 

201 

204 

307 

Millî Savunma Bakanlığı 

(Denia kısmı) 

Yabancı uzman ve hikmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek ücret ve gündelikleri 

1144 ve 4145 sayılı kanunlar gereğince denizaltı ve dalgıç Ödeneği 

Posta, telgraf ve telefon üeret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücreti 

Muayyenat 
Tayınat 

: •' ? "!'!Si; s'!; ' *"' v" \ Toplam 

Millî Savumna Bakanlığı 

(Harita kısmı) 

Aylıklar 

657, 3485, 4334 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve tazminatlar 

Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat karşılık ve giderleri 

İçişleri Bakanlığı 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 

10 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle terctim anarının ücretleri 

Yolluklar 
Nüfus müdürleri devir yollukları 

4 000 

10 000 

20 000 

1 000 

157 000 

192 000 

40 000 

40 000 

30 000 

Toplam 110 000 

14 300 

16 000 

5 000 

( S/lSayisı : 96) 



M. ödeneğin çeşidi 

Dumlupınar'da Zafer Bayramı töreni genel giderleri 

Yayın giderleri 
2 Başka her çeşit giderler 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Aylıklar 
2 İller memurları aylığı 

. • % . . 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını karşılığı 

Yolluklar 
# 5 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri 

Okullar giderleri 
1 Polis memur ve adayları, öğrencileri yiyecek ve giyecek giderleriyle harçlık 

ve yollukları 

Teknik giderler 
1 Polis telli ve telsiz telef onları, ve teletipleri satmalma ve değiştirme giderleri 

•» ( T * f 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Hayvan satmalma ve tavizi ve ölenlerin tazmini 
1 Satmalma ve tavizi 

Muayyenat 
1 Tayınat 
2 Yem 
3 Yakacak, aydınlatma, ısıtma 

f ':•:• 
* " • • . . • • . * 

Askerî gereçler 
1 Giyecekler 
2 Teçhizat 

, •* K . K , £ -, - „ $ rşj; ,-| 

i t i : 

e - * < i. . 1 -
m 

•n- -

(S. Sm&iM) 

İndirilen 

2 500 

7 000 

Toplam 44 800 

54 225 

60 Q00 

6 425 

5 000 

5 180 

135 000 

Toplam 269 930 

120 000 

Bölüm toplamı 

' i-';:,^^K'v'" 

Bölüm toplamı 

410 500 
415 000 
30 000 

855 500 

258 000 
145 000 

408 000 



$6 
m. 

411 Harb gereçleri ve teçhizat 

İndirilen 

80 000 

Toplam 1 458 500 

Maliye Bakanlığı 

201 

203 

205 

208 

211 

303 

304 

305 

806 

307 

Aylıklar 
1 Merkez memurları aylığı 

Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 îller geçici hizmetliler ücreti 

Geçici tazminat 

Bölüm toplamı 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye 
karşılığı 

Fazla çalışma ücret ve keseneği 
1 Tatil günlerinde ve çalışma saatleri uışında eğlence yerlerinde çalıştırıla

cak memurlar gündelikleri 
2 Görevleri dışında tahsil işlerinde çalıştırılan memurlarla, muhtarlar ve 

ihtiyar heyeti üyeleri keseneği 

Bölüm toplamı 

Bsılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve 4#dei'leri 
1 Merkez posta ve telgraf ücretleri 

İller kira karşılığı 

Giyeeekler 

Yolluklar 
4 B&8^Mniaia»rı yolluğu 
5 Yabancı memleketler yolluğu 

10 Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderilecekle
rin devir ve teftiş yolluğu 

15 000 

18 000 
35 000 

53 000 

8 000 
« 

7 989 

1 000 

7 000 

8 000 

500 

• 45 000 

10 000 

7 500 

46 000 
20 000 

3 000 

Bölüm toplamı 69 000 

(•& mpm: 96) 



M. ödeneğin çeşidi ^ ., ....,,..........'.. indirilen 

Milli jÜİülkler işleri ^ 
2 Menkul ve gayrimenkul genel giderleri 

Malî tetkik ^giderleri 

3 Malî kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin toplamı ve düzenlenmesi giderleri 

Okul ve kurslar genel giderleri 

Yangın söndürme cihazı ve giderleri 

Millî Savunma Bakanığmm Toprak Mahsullerine olan borcu karşılığı 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 

İstanbul Üniversitesine 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin'5 nci fıkrası gereğince Karayol 
lan Genel Müdürlüğüne yardım 

Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler Derneğine 

''ye' 

i 

l-''? 

20 000 

525 

7 000 

.: 50 000 

139 

20 000 

250 000 

623 000 

5 000 

• 525 000 Onarma işleri 

3827 sayılı Kanun gereğince satmalına cak taşıtlar karşılığı 
3 Jandarma Genel Komutanlığı 307 000 
4 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 56 000 
6 İşletmeler Bakanlığı 18 000 

Bölüm toplamı 381 000 

3867 sayılı Kanun, gereğince yapılacak ödemeler 750 000 

Toplam 2 855 

Devlet borçlan 

Vatani hizmet karşılığı aylıklar 
1 Aylıklar '70 000 

551 sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek arazi bedeli # 10 00Ö 

2094 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (Îkramiyeli % 5 faizli 1933 istikra
zı) tahvilleri ; S" ı ;: ^ ' 

3 Genel giderler 3 500 

(S: Sayısı • 96) 



B. M. ödeneğin çeşidi înjjrilep. 

806 2463 ve 2614 sayılı kanunlar gereğince çıkarılan (:% 7 gelirli j3ivas - Huzu
rum demiryolu 1934 istikrazı) tahvilleri* 

3 Genel giderler 600 

807 3322 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (îkraraiyeli ve i% 5 Iftjzji 1938 istik
razı) tahvüleıi 

3 Genel giderler 1 JJflp 

808 4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğince çıkarılan (1941 ^çmfryo!» İstikra
zı) tahvilleri 

3 Genel giderler 

809 4275 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (Millî Müdafaa Istikçajp) Evl i ler i 
3 Genel giderler 

81€ 4938 sayılı Kanun gereğince, çıkarılan (Kalkınma istikrazı) tahvilleri 
3 Genel giderler 

811 5072 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (% 6 faizli 1947 Hazine) tahvilleri 
3 Genel giderler 

812 5185 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (% 6 faizli 1948 istikrazı) tajLvjlleri 
1 Faiz 
2 îtfa 
3 Genel giderler 

m 
813 4753 sayılı Ka$un gereğince çıkarılan (Toprak) tahvilleri 

3 Genel giderler 

814 5382 sayılı Kanun gereğince çıkarı lan (1949 is t ikrazı) tahvi l ler i 
3 Genel giderler 

4 500 

3 JQOO 

2fift0 

600 162 
543 mı 

6713 

1 150 566 

6 000 

7 000 

5 346 822 Ceza evleri kredisi faizi 

826 3525, 3738, 4171 ve 4882 sayılı kanunlar gereğince temin olunan kredi ve 
istikrazlar 

1 Faiz »50 000 

Soplftöl 1 316 412 

' • " * - " • - Mim Eğitim Bakanhğt ? f # ^ -

201 Aylıklar 
2 filer memurları aylığı 125 000 

( Şv Sayısı : 96 ) 
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B; M; ödeüeğin çeşidi indirilen 

202 Hizmetliler ücreti 
2 tiler hizmetliler ücreti 3G 000 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlaraveı i leeik itepamiy* 
karşılığı 80 000 

217 Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar 
1 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev taznriasrti 120' 000 
5 789 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince vertleeek başöğretmen ücreti 60 000 

Bölüm toplamı 180 000 

m Yolluklar 
S Gezici başöğretmenleri» yolhririaM IOOJÖHO 

419 Teknik okulu, Yüksek Ekonomi v«* Ti eâfet okulları ile diğer meslek okul
ları ve enstitüleri' genel g£de*l«ri 200 000 

420 3803, 4274y 4357, 5129 ve 5357 sarılı kanunlar geceiittee ödenecek kdy 
okulları ile enstitüleri ve köy eğitmenleri giderleri 

1 Köy enstitüleri giderleri 90 000 
3 Köy öğretmenlerinin donatım ve uygulama bahçelerine ait tesis ve çarşına* 

vasıtaları karşılıkları v# taamin&t 75 000 

Bölüm toplamı 165 000 

608 Türk dili ve kültür dersleri öğretmenlerinin aylıkları için ö*el oMıî^ta* 20 000 

701 Onarmalar 
1 Devlet malı olan binaların onarma peteetlttfi 25 0G0 
2 Devletçe intifa edilen âmme tüzel kişilerine ait binaların o»afcm& giderleri 10 000 

Bölüm toplamı 85 000 

711 Kamulaştırma ve satınalma karşılığı 40 000 

721 Lise ve ortaokulların dershane, yatakhane, mutfak, hastanelere ilişkin her 
türlü gereç, döşeme, demirbaş, ders ve yangın aletleri 

1 Her türlü gereç ve araçların onarılması ve yerrileıfm*elİ 25 000 
3 

t&ştom ı ooo ÖÖO 
; . . ı ' . • • ' 

(Sk.Say^k;.?*-) 



B. M. 

60 -
Ödeneğin çeşidi indirilen 

Bayındırlık Bakanlığı 

201 Aylıklar 
l Merkez memurları aylığı 
il iller memurları aylığı 

203 Geçici hizmetliler ücreti. 
1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 tiler geçici hizmetliler ücreti 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti 

453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri 
2 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 

73S 5511 sayılı Kanun gereğince Gördes 1'cesiriirı nakledi eceği yerde yapılacak 
meskenler karşılığı 

767 Limanlar 
1 2214 ve 5223 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak Ereğli limanı yapma 

karşılık ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Bölüm top'amı 

28 100 
52 100 

80 200 
"Zzaz.:"'--'.! "«'̂ rr! : 

2 500 
13 500 

16 000 

12 800 

8 000 

100 o: »0 

200 000 

776 4373 sayılı Kanun gereğince taşkın sular ve su baskınlarına karşı yapılacak 
korunma giderleri 

1 Sürekli onarmalar 

784 Teknik hizmetler geçici görev yolluklar] 
2 Yapı ve imar işleri 

' • * # * F <•>$ * f -~ V ^y-'-T} 

SÎ.Tf» 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

203 

205 . 

207 

Geeic hizmetliler ücreti 
2 ille r geçici hizmetliler ücreti 

Geçici tazminat 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mü
kâfatı 

25 000 

8 000 

Toplam 450 000 

1 000 

1 500 

500 

( S.; Sayısı • 96 ) 



B. M. Ödeneğin çeşidi İndirilen 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesin.» göre memurlara verilecek ikramiye 
karşılığı 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 

302 iller büro giderleri 
3 öteberi giderleri - • 

305 tiler kira karşılığı 

2 000 

3 500 

1 000 

307 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 

403 Temsil giderleri 

419 Mekşuf madenlerin ilân ve sair giderleri 

453 Milletlerarası Kurum ve Dernekler giderleri 
2 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 

457 te kongreler 

458 Sergi giderleri 
1 Hükümetçe katılmasına karar verileı dış sergiler'" 

476 Standardizasyon kursu 
1 Kursa gelecek kontrolörlerin yollukları ve gündelikleri _ 
2 Yönetim ve sair giderleri 

722 Madenler Fen Heyetine lüzumlu mesaha alât ve edevat satmalnıa giderleri 

Bölüm toplamı 

i 

Bölüm toplamı 

alma giderleri 

Toplam 

1 000 

1000 
25 000 

26 000 

2 000 

15 000 

15 000 

1 500 

10 000 

7 000 
2 000 

9 000 

1 000 

90 000 

Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığı 

201' Aylıklar 
1 Merkez memurları aylığı 
2 İller memurları aylığı 

83 000 
325 000 

Bölüm toplamı 408 000 

( S. Sayısı : 96 ) 
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202 Hiaa&efctte ücreti 
2 iller hizmetliler ücreti 
3 Köy sağlık memurları ücreti 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 

416 Okullar, kurumlar 
5 Hıfzıssıhha Okulu genel giderleri 

4âÖ Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları 
5 Sağlık merkezleri 

Bölüm toplamı 

B (J) fıkraları 
lemeler karşılığı 

Toplam 

75 000 
43 404 

118 404 

30 000 

20 000 

83 596 

660 000 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

302 İller büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 
5 Isıtma 

Bölüm toplamı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 İller posta ve telgraf ücretleri 

307 Yolulklar " " " 
4 Tetkik için yabancı memleketler© gönderilecek bakanlık memur 

ve müfettişlerinin yolluğu 

Taşıtla* giderle?! 
9 İller kafa, hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme 

ve kira-karşılığı 

109 Muayyena4; 
1 Taymat • * 

/23 Kara, hava taşıtları ve denişe-muhafaza vasıtaları satmaima karşılığı 
1 Mevcut vasıtaların yenilenmesi maksadiyle yapılacak satınalmalar 
2 Mevcut vasıtalara ilâveten satmalınacak olanlar 

t -- * Böittaıtöföftmı 

Toplam 

2 000 
2 000 

4 000 

5 000 

10 000 

2 400 

20 986 

110 000 
125 m 

III A ' I I , 

S&5 600 

277 986 
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" Tarım Bakanhğt 

202 Hizmetliler ücreti 
2 lllçr hiznmtlüer Miti 50 000 

.207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yahag& 4İİ $&& 
mükâfatı 3 000 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye 
kargı|# 9 000 

217 Kanunları gereğince veriletgk Jgısettef ^,^fflH»ati*r 
1 Ek görev tazminatı 15 000 

M Yolluklar 
.4 Yabancı memleketler yolluğu 11 000 
7 Tarla tanmı geçici görev yolluğu 20 000 
8 Bahçe tarım geçici görev yolluğu 8 P00 

J2 Okıjüar ,:g^çfeigföjfev yolluğu 22 000 
M Küçük su ve sulama işleri geçici görev yolluğu 3 500 
15 Veteriner savaş geçici görev yolluğu 93 jQ©0 
17 Merinos işleri geçici görev yolluğu 1 000 

Bölüm toplamı löa £00 
" " " "' "% * T * î » I •*? - f '• • -i4 •• r 

"309 Taşjtlar giderleri 
5 îller Ziraat teşkilâtı taşıtları işletme giderleri 15 W 

J7 Veteriner savaş işleri » » » 2 000 
27 Tohum temizleme evleri ve makine işleri taşıtları işletme giderleri 20 000 

Bölüm toplamı 37 000 

3X2 Tarım öğretmenleri gerekli g&M&i 20 900 

416 Okullar genel giderleri 
1 Bölge taran okulları 
3 Teknik Bahçıvanlık okulları 
5 Tarnn alet ve makineleri uzmanlık okulu ve makinist okulları '1 

Bölüm toplamı 

3 868 
15 194 

4 500 

23 562 
' * 1 * • 

=953 

417 Taryasaj jp^ftş J£terl 
4 Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar 400 000 

418 Tarla ziraatı ıslah, deneme, üretme vetecrübe işleri 
A Kim&eyd maddater, ecza ve ilâçlar ' 18 000 

( fi. $ayıaı : 96) 
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Ödeneğin çeşidi 

Pamuk işleri genel giderleri 

Veteriner savaş, tahaffuzevleri, hastaneler, bakteriyoloji ve serum kurumları 
ve lâboratuvar kurma ve yönetim işleri giderleri 
Bakteriyoloji ve serum kurumları ve lâboratu varları, hayvan hastane ve 
dispanserleri 
Hayvan tazminatı 
Veteriner gereç ambarı 
Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar 

Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri giderleri 
Aygır depolan 
Koyun ve kürk hayvanları ve numune ağılları 
Sığır ıslah ve yetiştirme işleri ve kurumları 
Suni tohumlama 
Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar 

Merinos işleri 
Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar 

Küçük su gezici artizyen işleri ve sulama istasyonları 
Küçük su ve artizyen genel giderleri 

Yayın giderleri 
Başka her çeşit giderler 

4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluklatiyle'" başka her çeşit giderleri 

îc; kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri 

Kurslar genel giderleri 
Yatılı makinist kursları 
Veteriner kursları 

Avanslar 
4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan 
avansı 
Tarım öğretmenleri hayvan ve binek takımı avansı 

İndirilen 

30 000 

2 500 
20 000 
10 000 
11 000 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

43 500 

1 549 
6 000 
4 500 

20 000 
4 000 

36 049 

1 000 

15 000 

20 000 

20 000 

Bölüm toplamı 

irilecek hayvan 

Bölüm toplamı 

9 000 

30 000 
1 000 

31 000 

2 000 
10 000 

12 000 
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ödeneğin çeşidi İndirilen 

3437 sayılı Tütün Tekel Kanununun uygulama giderleri 

3039 sayılı Çeltik Ekim Kanununun uygulama giderleri 

Kara sığır tecrübelerinin 1941 - 1944 yıllarında tahakkuk etmiş giderleri 

Kamulaştırma 
2 Veteriner zootekni işleri 

Teknik tarım ve teknik bahçıvanlık okullarından mezun olacak öğrencilere 
4486 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek vasıta ve mal
zeme karşılığı 

Ziraat savaş işleri 
2 Mevcutlara ilâveten alınacak makina ve araçlar karşılığı 

Tarla ziraati işleri 
1 Mevcut makina ve araçların onarılması ve yenilenmesi 

• Bahçe ziraati işleri 
1 Yeni yapı 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak makina ve araçlar karşılığı 

Tohum temizleme evleri ve makina işleri 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak makina ve araçlar karşılığı 

Veteriner savaş işleri ; 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak makina. ve araçlar karşılığı 

Okullar 
2 Mevcut makina ve araçların onarılması ve yenilenmesi 

Kurslar 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak makina ve araçlar karşılığı 

Döner sermayeler 
4 Sığır yetiştirme döner sermayesi 
7 Okullar döner sermayesi 

250 

250 

12 670 

4 000 

20 000 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Toplam 

140 000 

10 000 

10 000 
30 000 

40 000 

1 400 000 

5 000 

10 000 

102 637 

4 000 
50 000 

54 000 

2 750 418 
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ödeneğin çeşidi İndirilen 

Toprak ve tskân î§leri Genel Müdürlüğü 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek ikramiye karşılığı 

îç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri 

Toprak işleri makine ve teçhizat karşılığı 
Traktör grupları için traktör, pulluk ve sair alet ve malzeme 

Toplam 

Ulaştırma Bakanlığı 

Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
İller memurları aylığı 

Bölüm toplamı 49 800 

Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 5 000 

Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleriyle şamandıra bakım ve 
onarma giderleri 32 200 

Toplam 

İşletmeler Bakanlığı 

Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
Merkez memurlar aşıkş aylığı 

Geçici tazminat 

Bölüm toplamı 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapstaasak zamlar w yrâfdlıaalâr 
Merkez memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yardımı 
1takeîf«meMurları ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabanca dil para 
mükâfatı 

(Si'fl%ıBİî 96 
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Öâefiepr çeşidi 

208 

2ÖS 

301 

303 

304 

307 

308 

309 

701 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye 
karşılığı 

5434 sayıli Kanunun 14 ncü maddesinin (D> ve (J) fıkraları gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılfceak ödemeler karşılığı 

Merkez büro giderleri 
4 Aydınlatma' 

Basılı kâğıt ve defterler 

Postta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
3 Merktez daireleri telefon giderleri 

Bölüm toplana 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
1 Merkez 

Taşıtlar giderleri 
3 Merkez taşıtları işletme giderleri 
4 Merkez taşıtları onarma giderleri 

Onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Toplam 

İndirilen 

550 

4 OGO 

1 000 

1 000 

OENEL TOPLAM 27468 876,62 
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[5] SAYILI CETVEL 

.Millî Savunma Bakanlığı 

Bölüm 411 — Harb gereçleri, teçtizat, tahkimat karşılık ve giderleri 
(Akar yakıt depoları iltisak hatları hakkında Devlet Demiryolları ile Millî Savunma Bakanlığı 

arasında münakit mukavele dolayısiyle bu idareye yapılacak bilûmum tediyeler.) 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Bölüm 478 — Sanat modelleri satınalınması ve dağıtılması giderle.., 
(Küçük sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlığın ve küçük sanatların ıslah ve tekâmülünü 

sağlıyacak ve küçük sanat dallarında çalışanların vücuda getirecekleri malûllerin evsafını yük
seltecek fennî ve mekanik tesislerin satınalmması, dağıtılması, yollanması ve yapımı ve bunların 
işletme ve deneti için kullanılacak lüzumlu memur ve ustaların yollukları, ile bütün işletme, gös
terme, propaganda, yayın, inceleme ve sayım giderleri ve küçük sanat kooperatifleri kurslarının 
türlü kurma ve yönetim ve öğretim giderleri. «Bu ödeneğin lüzumu kadarı yukarda sayılan bilû
mum işlerde kullanılmak maksadiyle toptan Halk Bankasına yardım olarak verilebilir.») 

( S. Sayısı : 96 ) 



S. Sayısı: 98 
Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/135) 

T. C. 
Başbakanlık 17 .II. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1772, 6/578 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . II . 195İ 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle 
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1. Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesi nin 209 ncu bölümünün 3 ncü (Emekli ikramiye
si) maddesine konulan 133 157 lira tamamen sarf edilmiştir. Yeniden emekliye ayrılan 24 
memura Emekli Sandığınca ödenmiş olan 85 500 lira borç ile emekliye şevkleri mukarrer olup 
henüz muameleleri ikmal edilmemiş bulunan 4 memura ödenmesi gereken 34 800 liralık ikramiye 
karşılığının Emekli Sandığına ödenmesi için 120 300 liranın aktarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

2. 1950 yılı Bütçesinin 302 nci bölümünün 8 nci (Amenajman, döşeme ve demirbaş karşılığı) 
maddesine konulmuş olan 5 000 liralık ödenek ihtiyacı . karşılıyamamıştır. Yeni teşekkül eden 
harita gruplarının Kış mesailerini görebilmeleri için beheri 70 liradan 4 aded soba bedeli olan 
280 lira metresi 12,50 liradan 37 metre perde bedeli olan 470 lira, beheri 200 liradan 6 aded plân-
metre bedeli olarak 1 200 lira, beheri 50 liradan 3 aded şaplon takımı bedeli olarak 150 lira ile 
beheri 225 liradan 4 aded tersimat masası bedeli olarak 900 liraki, ceman 3 000 liranın aktarılması 
gerekmektedir. . . . . . . . 

3. 1950 yılı Bütçesinin 303.ncü bölümün 1 nci (Merkez ve iller basılı kâğıt ve defterler) mad
desine konulmuş olan 20 000 liralık ödeneğin mühim bir kısmı yeni Devlet Muhasebesi-yönetmeli
ğinin tatbiki dolayısiyle bastırılan 73 kalem cetvel için, bakiyesi de dairenin diğer ihtiyaçları 
için sarf edilmiş ve zuhur eden diğer ihtiyaçları karşılamamıştır. Bu kere yeniden bastırılmak 
üzere verilmiş olan 10 kalem evrakın ücretine ödenmek üzere hu maddeye 5 000 liranın aktarıl
masına lüzum hâsıl olmuştur. 

4. 1950 yılı Bütçesinin 308 nçi bölümünün 2 nci (îller tedavi gidereri) maddesine konulan 
12 000 liralık ödenek tamamen sarf edilmiştir. Muhtelif hastanelerde tedavi ettirilen hasta memur
ların tedavi ücreti olarak 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmesi gereken 3604 lira borç ile halen 
tedavi altında bulunan 98 memurun hastanelerce tahakkuk ettirilecek tedavi giderlerini karşıla
mak üzere bu maddeye 10 000 liralık, ödeneğin aktarılmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

5. 1950 yılı Bütçesinin 309 ncu bölümün 3 ncü (Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları işlet
me giderleri) maddesine konulmuş olan 22;Ö00 •Hrtflik Ödenek ile ayni bölümün 4 ncü (ağaçlan-



dırma veîfîdanlıklarr taşıtları onarma giderleri) maddesine konulan 8 000 liralık ödenek tamamen 
sarf edildiği halde ihtiyacı karşılamam ıştır. Bölge orman fidanlıklarında halen 13 kamyon, 10 
kamyonet, 5 traktör, 1 ekskavatör ve iki motosiklet mevcuttur. Fidanlıkların faaliyetlerinin dur
durulmaması için nakil vasıtalarının iş kabiliyetlerinden âzami fayda sağlanması zarureti bulun
duğundan bölümün, 3 ncü işletme giderleri maddesine 5 000 ve yukarda bahsolunan taşıtlardan 
ekskavatör ile traktörlerin veöaded kamyonetin tamiri lâzımgeldiğinden bu bölümün 4 ncü onarma 
giderleri maddesine de 5 000 liranın aktarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

6. 1950 yılı Bütçesinin 416 nci bölümün 1 nci (Orman Fakültesi Yurdu genel giderleri ve burs
lar) maddesine 139 yatılı öğrencinin giderleri ile 50 öğrencinin burs karşılığı olarak 200 160 lira 
konulmuştu. Bütçenin Büyük Millet Mecisince kabulünden sonra mezkûr öğrencilerin hususi ka
nununa göre Millî Eğitim Bakanlığına devri icabetmiş ve mezkûr Bakanlıkça beher öğrenciye ay
da 100 lira burs ve 50 lira masraf verilmesi kabul edilmiş olduğundan bütçeye konulan ödeneğin 
36 090 lira noksan olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan üniversite profesörler kurulunca 1 Mart 
1950 den itibaren burs hakkı tanınan 13 öğrencinin 12 aylık, 1 Temmuz 1950 den itibaren burs 
hakkı verilen 2 öğrencinin 8 aylık, 1 Ağustos 1950 den itibaren burs hakkı verilen 2 öğrencinin 
7 aylık ve 1 Kasım 1950 den itibaren 1950:Î951 ders yılı için yeniden alman 30 öğrencinin 4 aylık 
bursları karşılığı olarak ceman 30 600 lira ile yukarda bahsolunan 36090 liraki ceman 66 690 
liranın daha bütçemizin bu tertibine ilâvesi lâzımgeleceği anlaşılmıştır. Ancak Haziran 1950 imti
han devresinde fakülteyi bitiren 26 öğrencinin burslarından tasarruf olunan 20 800 lira ile Ara
lık 1950 devresinde fakülteyi bitiren 54 öğrencinin burslarından tasarruf olunan 21 600 lira ki 
ceman 42 400'liranın yeni alman ve burs hakkı tanınan öğrencilerin masraflarına karşılık tutul
ması icabettiğinden bakiye 24 290 liranın bu tertibe aktarılması zaruri bulunmaktadır. 

7. Avrupa İktisadi îş Birliğinin gösterdiği lüzum üzerine Marşal Yardımı teknik fonundan 
masrafları görülmek üzere Genel Müdürlük memurlarından Eşref Soysal ve Hicri Aksoy'un Dev
let Bakanlığının 17 . VI . 1950 tarih ve T-5445-23 sayılı yazısiyle Paris ve Nevyork'a gidip gelme 
masrafları karşılığı olarak avans olarak verilen 75t) şer liradan 1 500 lira masraflarını karşıla
yamadığından bakiye istihkaklarının ödenmesi gerekmektedir. Hicri Aksoy'un beyannamesine göre 
2 072 lira ve Eşref Soysal'm beyannamesine göre de 2 217 lira ki ceman 4 289 lira alacakları ta
hakkuk etmiş olduğundan evvelce almış oldukları 750 şer liradan 1 500 lira düşüldükte Hicri Ak
soy'un 1 322 lira, Eşref Soysal'in 1 468 lira matlûpları bulunduğu ve 1950 yılı Bütçesinin 452 nci 
bölümünde ödenek bakiyesi kalmadığından, bahsedilen istihkakların karşılığı olarak bulunmadığın
dan T 789. lira, bilgi, görgü ve stajlarını artırmak üzere Amerika 'da bulunan 6 orman mühendisi
nin, tetkik, kitap, ve üniversite masrafları içinde, tetkik masrafı için 1 500 lira, kitap parası için 
200 lira, üniversite parası için 511 lira ki ceman sene sonuna kadar daha 2 211 liraya ihtiyaç 
olduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan, bu sebebe binaen bu maddeye ceman 5 000 liranın akta
rılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

8. 1950 yılı Bütçesinin 453 ncü (Kongre ve konferanslara işâtirak edeceklerin yolluk ve gider
leri) bölümüne konulan ödenek ihtiyacı tamamen karşılamamış ve İsviçre'de toplanan, ormancılar 
konferansına iştirak eden bir orman mühendisinin tahakkuk eden istihkakından başka 250 lira 
alacağı kalmıştır. Bu borcun ödenmesini teminen bu bölüme 250 liranın aktarılmasına ihtiyaç 
görülmüştür. 

9. Yukarda 8. maddede yazılı bulunan bölümlere eklenmesi gereken ceman 177 840 lirayı karşı
lamak üzere indirme yapılması mümkün görülen bölümler aşafıda sırasiyle gösterilmiştir: 

. 1 . Merkezde kira ile bina tutulmamış olduğundan 1950 yılı Bütçesinin 305; bölümünün 1. nci 
(Merkez.kira karşılığı) maddesine konulan 3 000 liranın,, 

2. Ormanlarımızı tahrip eden haşerelerin imhası için kullanılacak ilâçların nev 'i ve tesir dere
cesi Orman Fakültesinde tecrübe edilmekte olduğu cihetle bu tecrübeler neticeleninceye kadar ilâç 
için para sarfı düşünülmediğinden yapılan savaşta işçi kuvvetinden istifade edilmekte olduğundan 
412 nci bölümün 1 nci (Hastalıklarla ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar karşılığı) maddesine 
konulan 15 000 lira. ödenekten tasarrufu mümkün olan 12" 000 liranın, 
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3. 426 ncı bölümün 3 ncü (İşçi güödeliklerr) maddesine konulan 156 000 liralık ödenekten tasar
rufu mümkün görülen 5 000 liranın, 

4. Sınırlama komisyonları sayısı azaltıldığından 425 nci bölümün 1 nci (3116 sayılı Kânunun 
12 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler) maddesine konulan 140 000 liralık ödenekten tasarrufu 
mümkün görülen 3 250 liranın, 

5. 1950 yılı Bütçesinin 505 nci (Hükme bağlı borçlar) bölümüne Giresun Daneşment Ormanı 
dâvasından dolayı ilâm harcı olarak Hazineye'ödanmek üzere 151 735 liralık ödenek konulmuştur. 
Bu dâva Yargıtay Genel Kurulunca Genel Müdürlük lehine bozulmuş olduğundan, ilâm harcının bu 
bozma kararı muvacehesinde ödenmesine mahal kalmadığından tasarrufu mümkün olan 126 000 
liranın, 

6. 712 nci bölümün 2 nci (Fidanlık arazisi satmalma kamulaştırma giderleri) maddesine ko
nulmuş olan 190 000 liralık ödenekten kamulaştırılacak bir kısım arazinin sahipleri ile hâsıl olan 
ihtilâf dolayısiyle 1950 yılı içinde sarfı mümkün görülmeyen 18 300 liranın, 

7. Posta ve telgraf muhaberatında alman tasarraf tedbirleri dolayısiyle 304 ncü bölümün 
1 nci (Merkez posta ve telgraf ücretleri) maddesinden tasarrufu mümkün olan 10 290 liranın, 
ki ceman 177 840 liranın karşılık gösterilmesi lâzımgelmiştir. 

10. Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinin hazırlanması sırasında bölge orman fidan
lıkları için yeniden satın alınacak motorlu nakil vasıtaları bedelleri o zamanki piyasa durumuna 
göre hesaplanarak 3 kamyon, 3 jeep arabası içki bütçeye 62 000 liralık ödenek konulmuştu. 
Halbuki yapılan eksiltme neticesinde 3 kamyon, ile 3 jeep arabasının 50 000 liraya satın alınması 
mümkün olmuş ve 12 000 liralık ödenek artmıştır. Artan bu ödenekle diğer bölge fidanlıklarının 
ihtiyacı olan 1 aded ufak traktör ile 1 aded kamyonun satın alınabileceği anlaşıldığından Bütçe 
Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilen motorlu nakil vasıtaları arasına bu vasıtaların da 
idhali lâzımgelmiştir. 

Tarsus eski Orman Mesaha Memuru Rasim Dikmen 1947 yılında doğan çocuğunu senesi içinde 
nüfusa kayıt ettirmediğinden dolayı 4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince ödenmesi 
gereken 200 lira doğum yardımı senesi bütçesinde ödenek artığı kalmadığından dolayı ödenemi-
yerek karşılıksız borç olarak devretmiştir. Adı geçen 1950 yılında çocuğunu nüfusa kaydettirmiş 
olduğundan 1947 yılından tahakkuk etmiş bulunan 200 lira doğum yardımının ödenmesi icabet-
mektedir. 

Zingal Şirketinin 1947 yılında mahkeme ilâmı ile sterlin farkından tahakkuk eden 71 596 lira 
alacağı katma bütçe adına istanbul Büyükdere Orman İşletmesince icraya ödenmiş olup bu 
borca mukabil senesi bütçesinde ödenek artığı bulunan 69 183 lirası 1949 yılında mezkûr işlet
meye ödenerek, ödenek artığı bulunmadığından dolayı 2 413 lira karşılıksız borç olarak tahakkuk 
etmiş bulunmaktadır. 

1947 yılı sonlarında dairece memurların içmesi için Kavacık suyu mütaahhidinden alman su 
bedeli olup senesi bütçesinde ödenek artığı kalmamış bulunduğundan karşılıksız borç olarak dev
reden 100 liranın ödenmesi gerekmektedir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinin 304 ncü bölümünün 1 nci (merkez posta v<} 
telgraf ücretleri) maddesine konulmuş bulunan 100 000 liralık ödenekten bugüne kadar yapılmış 
bulunan harcamalar göz önünde tutularak 2 713 lirasının tasarruf edilebileceği neticesine varılmış 
ve karşılıksız borç olarak tahakkuk eden 2 713 liranın ödenebilmesi için yukarda bahsolunan ter
tiplere aktarılması mümkün görülmüştür. 

(<&'&tamn*£&0) » 



Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu • 21 . II-. 1951 

Esas No. 1/135 
Karar No. 44 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A ve R) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Tarım Bakanlığınca 
hazırlanıp Başbakanlığın 17 . II . 1951 tarihli ve 

6/578 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
kanun tasarısı Komisyonumuza havale Duyu
rulmakla Orman Genel Müdürü ile Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı Genel Müdürlüğün 1950 yılı bütçesi
ne bağlı (A) işaretli cetvelde (177 840) liralık 
aktarma yapılması ve bu cetvelde yeniden açı
lan karşılıksız borç tertibine aktarma suretiyle 
(2 713) lira olağanüstü ödenek konulması ve 
aynı kanuna bağlı (R) işaretli cetvelin 721 nci 
bölüme ait formülün değiştirilmesi maksatlariy-
le tertip ve tanzim edildiği alman izahlardan ve 
yapılan tetkiklerden anlaşılmaktadır. 

Gerek ekleme istenilen bölümlerde, ödenekle
rin kifayetsizliği ve gerekse indirilen tertiplere 

ait hizmetlerin bu indirimden müteessiir olmı-
yacağı açıklanmış bulunduğundan tasarıyı Ko
misyonumuz yerinde görerek ayniyle kabul et
miştir. 

'Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikba§ 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Bolu 
M. Güçbilmez 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Aydın 
E. Menderes 
Çanakkale 

K. Akmantar 
İstanbul 

F. Sayımer 
İstanbul Konya Maraş Ordu 

C. Türkgeldi M. A. Ülgen N. ökmen B. Aksoy 
Rize Seyhan Urfa 

O. Kavrakoğlu Dr. S. Ban Dr. F. Ergin 

(S.Saym'î98) 



HÜKÜMETİN TEKLÎPt 

Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanu-
nuna bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde deği

şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasın
da (177 840) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin 304 ncü (Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri) bölümünün 1 nci (Merkez posta ve 
telgraf ücretleri) maddesinden 2 713 lira düşü
lerek (karşılıksız borçlar) adı ile yeniden açılan 
506 ncı bölüme olağanüstü ödenek olarak akta
rılmıştır. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 
721 nci bölüme ait formüle ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı motorlu taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım 

Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Refik Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

Z. H. Velibeşe 
G. ve Tekel Bakanı 

N. özsan 
Ulaştırma Bakanı 

8. Kurtbek 
İşletmeler 

Muhlis 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

#. Ağâoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. T. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. îyriboz 

Çalışma Bakam 
H. Köymen t 

Bakanı 
Ete 

B. M. 

[1] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 

3 Emekli ikramiyesi 

302 İller büro giderleri 
8 Amenajman döşeme ve demirbaş karşılığı 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
1 Merkez ve iller basılı kâğıt ve defterleri 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

305 Kira karşılığı 
1 Merkez 

120 300 

3 000 

5 000 

10 290 

3 000 

( S . Sayım: 98) 



B. M. Ödeneğin çeşidi 'Düşülen Eklenen 

412 Hastalıklarla savaş* giderleri 
1 Hastalıklarla ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar karşılığı 12 000 

426 Sınıulama 
1 3116 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince yapılacak öde

meler 3 250 

426 Ame&aipran 
^ 3 î§§i gündelikleri 5 000 

711 Kamulaştırma işleri 
2 Fidanlik aamzisi satmalma ve kamulaştırma giderleri 18 300 

1 Ufak traktör Bölge Ormajı. Eidanlığı 
1 Kamyon » » » 

308 4598 sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 

2 İller 10 000 

309 Taşıt giderleri 
3 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları işletme, giderleri , 5 QQÛ 
4 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları onarma giderleri 5 000 

Bölüm toplamı 10 000 

416 Oktular ve yurtar genel giderleri 
1 ömannFabültesi ytusdtıgenel gidörleri ve buTslar 24 290 

452 4489 sayıkt Kanuna, göre staj için yabancı memleketlere* gön.-
derileceklerin yolukları ve başka her çeşit giderleri 5 000 

453 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 250 

505 Hükme bağlı borçlar 126 000 

Toplam 177 840 177 840 

Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

(&. Saym: 98) 



S. Sayısı: 99 
Ankara Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe 

Komisyonu raporu (1/131) 

T. c. • ; • : : . • • . - v *•: \ : •>• • • - • " r - ? - , 

Başbakanlık 17 . 11 . 1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-1907, 6-576 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . II . 1951 tarihinde 
Yükseek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunuldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Kasım 1950 döneminde yabancı dil imtihanını kazananlara 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mükâfatlarının tediyesini temin, için 209 ncu bölümün 1 nci maddesinden 
207 nci bölüme 6 000 lira, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ısıtma ihtiyacım karşılamak üzepe 
420 nci bölümün 1 nci maddesinden 301 nci bölümün 32 nci maddesine 7 000 lira, Tıp Fakültesinin 
kitaplarının tabettirilmesi ve Doçentlik imtihanı için İstanbul'a gidip gelen profesörlerle kongre
ye giden bir profesörün harcırahlarının ödenmesini teminen 301 nci bölümün 21 nci maddesin
den 6 000 lira, 307 nci bölümün 27 nci maddesinden 500 lira ve 308 nci bölümün 5 nci maddesin
den 1 300 lira ki ceman 7 800 liranın tenzili ile 307 nei bölümün 6 nci maddesine 1 500 lira, 451 
nci bölümün 13 ncü maddesine 5 800 lira ve 453 ncü bölüntün 5 nci maddesine 500 liranın akta
rılması için işbu taşarı hazırlanmıştır, 



2 
Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/131 
Karar No. 46 

•22 . u . mı 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya-
yapılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığının 
17 . II . 1951 tarihli ve 6/576 sayılı tezkeresiy
le Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı ko
misyonumuza havale Duyurulmakla adı geçen 
üniversitenin ve Maliye Bakanlığının yetkili 
temsilcileri hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü : 

Tasarı, Ankara Üniversitesi 1950 yılı Büt
çesinin ödenekleri yetraiyeeek bâzı tertiplerine 
(20 800) liralık aktarma yapılması ve bunun 
da ödenekleri müsait bulunan bâzı tertipler 
artıklarından karşılanması maksadiyle hazır
lanmış olup gerek aktarma yapılan ve gerekse 
aktarılan bölümler üzerinde yapılan inceleme
ler sonunda teklif komisyonumuzca yerinde 

görülerek ayniyle kabul edilmiştir. 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
istanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa, 

/ / . $aman 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
Giresun 

M. Şener 
istanbul 

("•. Türkgeldi 
Konya 

R. Birand 

Başkanvekili 
Burdur 

F. ÇeUkbaş 

Ankara 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Bolu 
M* Bayramoğlu M. Güçbümez 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

Istaubul 
A. H. Başar 

Kastamonu 
// . Türe 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

istanbul 
F. Saytmer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Trabzon 
>SY. F. Kalaycıoğlu 

HÜKÜMB!TÎN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1950 yık Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1950 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
cetvelde yazılı bölümle/, arasında (20 800) lira
lık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan Derlet Balkanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

F, L. Karaosmanoğhı W. ö&yörük 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. İnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

Gk ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Kurtbek 

işletmeler 
Muhlis 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakam 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakam 

Çalışma Bakanı 
H. Köymen 

Bakam 
Ei§ 

( S. Sayısı : 99 ) 



r !:'**' Hükümetin teklifine bağh 

B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

1 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı 6 000 

301 Büro giderleri 
21 Tıp Fakültesi öteberi giderleri 6 000 

27 Tıp Fakültesi yabancı profesör ve uzmanların yolluk ve gi
derleri 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 

5 Tıp Fakültesi 1 300 

420 Fakültelerin araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren ge
reçleriyle her çeşit giderleri 

1 Dil ve Tarih'- Coğrafya Fakültesi 7 000 

(S . Sayısı : 99 ) 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 6 000 

32 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ısıtma giderleri 7 000 

307 Yolluklar ' * < ' 
6 Tıp Fakültesi geçici görev yolluğu 1 500 

451 Yayın giderleri 
13 Tıp Fakültesi her çeşit giderleri 5 800 

453 Milletlerarası kongre ve konferanslara işrak edeceklerin yol
luk \â giderleri 

5 Tıp "fakültesi 500 

TOPLAM 20 800 20 800 





S. Sayısı: |00 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ka

nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/132) 

T. C. 17 M.1951 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik müdürlüğü 

Say% : 71 - 1907, 6-580 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Maliye Bakanlığınca 15 . I I . 195.. tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başban 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Mülga Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumundan devreden memurlardan fiilî hizmet müddetleri 30 
yılı doldurmuş olduğundan dolayı emekliye ayrılan 2 memura Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğünce ödenen 9 000 + 10 500 = 19 500 liranın sandıklarına tediyesi mezkûr Genel 
Müdürlükten istenmekte ise de Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinin 
209/3 ncü bölümüne bidayette konulan 10 000 liralık tahsisattan 5 700 lira diğer bir memurun ikra
miyesi için tediye edilerek bakiye 4 300 Mra kalmıştır. 

Tasarı, Emekli Sandığına ödenmesi gereken 19 500 liradan noksan kalan 16 000 liranın temini mak-
sadiyle hazırlanmştır. 



- â -
Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. İC M. 
Bütçe Komisyon1» 

Karar No. 4P 

2®% n; ısm 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1950 yılı bütçesine bağli (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında Maliye Ba
kanlığınca hazırlanıp Başkanlık tarafından Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyonu
muza verilmekle Maliye Bakanlığının yetkili 
temsilcisi hazır olduğu halde incelenip görü
şüldü. 

Taşanı Genel Müdürlüğün 1950 yılı bütçesi
ne-bağlı (A) işaretli cetvelin, iki tertibi arasın
da (16 000) liralık.aktarma,yapılmadı maksadiyle 
tenzil veseykedilmiştir. 

Komisyonumuz, yıl içinde emekliye ayrılan 
memurların emekli ikramiyelerini karşılamak 
üzere yapılması istenilen bu aktarmayı yerinde 
ve basılı kâğıt ve defterler bölümünden de bu 
miktar ödeneğin tasarrufunu mümkün gördü

ğünden tasarı ayniyle kabul edilmiştir. 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

İstanbul, 
E. Adajkan. 

*, Kâtip 
Bursa 

//. Şaman 
Çanakkale, 

K. Akmantar 
Giresun 
M. Şener 
İstanbul, 

G. Türkgeldi 
Konya 

R. Birand 

Başkan V. 
Burdur-

F. Çelütbaş 
\ 

Ankara 
M, Bayramoğlu 

Elâzığ. 
0. F. Sanaç 
İstanbul 

A. H. Ba§ar 
Kastamonu 

H. Türe 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Bolu 
M. Güçfhilmez 

Eskişehir, 
A, Potuoğlu 

İstanbul 
F. Sayimer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) i§aretM cetvelde 
değişiklik yapılması hakkmda Kanun tasarm 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin (303) ncü «Basılı k|ğıt ve 
defterler» bölümünden 16 000 lira düşülerek 
(209) ncu «5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
meler» bölümünün (3) ncü «Emekli ikramiyesi 
karşılığı» maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8, Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Kefik Ş. İnce 
Dışişleri Bakam 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. II. Velibeşe 
G. ve Tekel Bakanı 

N. özsan 
Ulaştırma Bakanı 

8. Kurtbek 
İşletmeler 

Muhlis 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 

İçişleri Bakam 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakam 

Tarım Bakam 

Çalışma Bakam 
H. Köymen 

Bakam 
Ete 

( S. Sayısı : 100 ) 



S.Sayısı: |02 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ka

nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/133) 

T. c . ' ' • • : • ' • 

Başbakanlık 17 . II . 1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 1846, 6-586 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişildik yapılması hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 27 . I . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A, Menderes 

GEREKÇE **} 1"l>' >:-"-'* / î" 

Genel Müdürlüğün 1950 yılı Bütçesinin 302 nci (îller büro giderleri) bölümünün 3 ncü (öte
beri giderleri) ve 4 ncü (Aydınlatma) maddelerine konulmuş olan ödenekler tamamen sarfedilmiş-
tir. Bir kısım teşkilâtın şehir suyu paralariyle ilân paralarını karşılamak için öteberi giderleri mad
desine 1 000 lira, keza elektrik bedellerinden tahakkuk etmiş ve edecek masraflar için de (Ay
dınlatma) maddesinee keza 1 000 lira eklenmesi zarureti hâsıl olmuştur. Gerek gelecek yıla kar
şılıksız borç bırakılmaması, gerek taşra teşkilâtının ihtiyaçlarının karşılanmaları suretiyle hizme
tin .'aksatılmaması için 421 nci bölümün 4 ncü (Sınır ve kyılarda çıkacak bulaşıcı hastahklan 
Önleme giderleri) maddesinden artacağı görülen 2 000 liranın düşülerek yukarda arzolunan mad
delere aktarılması gerekmiştir. 

Genel Müdürlük • 1950 yılı Bütçesinin 302 nci bölümünün 3 ncü (öteberi giderleri) ve 4 ncü 
(Aydınlatma) maddelerine konulan ödenekler tamamen sarfedilmiş ve halen bir kısım il teşkilâ
tının tahakkuk eden şehir suyu paraları ile elektrik sarfiyatı bedellerini karşılamak imkânı bulu
namamıştır. 

Gerek tahakkuk eden bu masrafları, gerek yıl sonuna kadar olan aynı neviden ihtiyaçlarla ilân 
bedellerini karşılamak ve bu suretle karşılıksız borç tahakkukuna da meydan verilmemek üzere 
bu maddelere 1 000 er lira eklenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Eklenecek olan bu miktarın 421 nci bölümün 4 ncü (Sınır ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı has
tahklan önleme giderleri) maddesinden yıl sonuna kadar harcanamıyacağı anlaşılan 2 000 lira
nın tenzili suretiyle karşılanması mümkün görülmüştür. 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
32: ıı ;W5i 

Esas No. 1/133 
Karar No. 48 

Yüksek Başkanlığa 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca! hazırlanıp Başba
kanlığın 17 . I I . 1951 tarihli ve 6/586 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
Komisyonumuza havale buyurulmakla Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Maliye ~Bd£&nlîğının yetkili 
temsilcileri hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Tasarı, Genel Müdürlüğün 1950 yılı Bütçe
sinde (2 000) liralık bir aktarma yapılması hak
kında olup ödenek eklenen bölümün ihtiyacı 
Komisyonumuzda izah edilerek yerinde görül
müş ve tenzil edilen bölümdeki hizmetin de bu 
noksan ödenekten müteessir olmıyaeağı anla
şılmış bulunduğundan tasarı ayniyle kabul edil-

mistir. 
Kamutayın 

sek Başkanlığa 
Başkan 

istanbul 
E. Adakan 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Çanakkale 

•K. Akmantar 
Giresun 
M. Şener 
istanbul 

C. Türkgeldi 

onayına arzedilmek üzere Yük-
sunulur. 

Başkan V. Sözcü 
Burdur Çanakkale 

F. ŞeMkbaş E. Kalafat 

Ankara Bolu 
.¥. Bayramoğlu M. CfüçMlmez 

Elâzığ Eskişehir 
O. F. Sanaç A. Potuoğîu 
istanbul istanbul 

A. H. Başar F. Sayımer 
Kastamonu Kırklareli 

H. Türe Ş. Bakay 
Konya Trabzon 

R. Birand S. F. Kalayctpğlu 

âÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü !$50 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılmam1 hakknda Kanun tasaıısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa "bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertip
leri arasında (2 000) liralık aktarma" yapılmıştır. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

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

Devlet Bakanı 
Başbakan 

A. Mendens 
Devlet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 

Baçbakan Yardlmcıtı 
5. Ağuöğlu 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. îtoce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H: Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S: Kit'Hbtk 

İşletmeler 
Muhlis 

R. Natuhioğlu 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr: E. H.Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. lyribûz 

Çalışma Bakanı 
H. 'Köyftten 

Bakanı 

( S . Sayısı : 102 ) 



— 3 — 
Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi . I)ft${îlen Eklenen 

Sağlık temizleme giderleri 
Sınır ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri 2 000 
îller büro giderleri 
öteberi giderleri 1 000 
Aydınlatma 1 000 

Bölüm toplamı 2 000 2 000 

Genel Toplam 2 000 2 000 

<& Saym: 10») 





S.Sayısı: |03 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve 

Bütçe Komisyonu raporu (1/134) 

' T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1907, 6-579 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15.11.1951 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması karârlaştrılân Kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğuna 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

BÎRÎNCI MADDE — 
10 bölge ile İskenderun Makine Grup Amirliğinin 302/4 aydınlatma bölümünden aylık ta

hakkuklarının ceman (945) lira olduğu gelen evrakı sarf iyeden anlaşıldığından senelik ihtiyacın 
(11 000) lira olduğu tesbit elilmiş ve 1950 yllı Bütçesinde bu masraf konusu için teklif olunan 
meblâğa (4 500) lira eklenmek suretiyle ihtiyacın giderilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Merkezin 304/1 posta ve telgraf giderlerinin aylık tahakkuku (1 170) lira olduğundan yıllık 
ihtiyaç {14 000) lira olarak hesaplanmış ve 1950 yılı Bütçesinde bu gider için kabul-edilen meb
lâğa (2 000) lira eklemek zurureti hâsıl olmuştur. 

304/2 iller posta ve telgraf giderleri; Genel Müdürlük Kuruluş Kanununun Mart 1950 tari-
hi&de yürürlüğe girmesiyle ilk defa tanzim edilen bütçede masrafların hakiki karşılığı tam olarak 
tahmin edilememiş olması yüzünden ve 1950 yılı cari sarfiyatı göz önünde bulundurulmak suretiy
le ihtiyacın bu tertibe (10 000) lira daha eklemek suretiyle temini mümkün olacaktır. 

304/3 Merkez daireleri telefon giderleri; yukarda izah edilen sebeplerden dolayı Genel Mü
dürlük 1950 yılı Bütçesine eksik olarak tahmin edilmiş olan meblâğa (3 000) lira eklemek zorun
da alınmıştır. 

304/4 İller telefon giderlerine de tahakkuk etmiş olan telefon fatura bedellerinin tasfiyesi 
için (1 000) lira eklemek zarureti hâsıl olmuştur. 

305/2 îller kira karşılığı için aşağıda gösterilen bölgelerin yıllık kira bedelleri ihtiyacı 
(30 000) lira olup 1950 yılı Bütçesinin tanzimi sırasında malûm bulunmadığından ( 5 000) lira ek
lemek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

17.11.1951 



Bölgelerin kira listesi 
Bölge Miktar 

I 
II 

III 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

M. G. A. 

3 000 
2 500 
1 200 
5 000 
1 800 
3 100 
4 000 
4 500 
2 300 
2 600 

30 000 
761/4 Mevcutlara ilâveten alınacak makineler karşılığı tertibinden yukardaki tertiplere akta

rılacak 25 500 liranın bu maddeden düşülmesine geline: 
Halen E. C. A. İdaresinden yıl içinde kâfi miktarda makine celbetmek imkânı hâsıl oldu

ğundan bu tertipteki ödeneğin harcanmasına lüzum kalmamıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T, B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/134 
Karar No. 45 v 

22 .11 , Î95İ 

Yüksek Başkanlığa 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Maliye Bakanlığın
ca hazırlanıp Başbakanlığın 17 . II . 1951 ta
rihli ve 6/579 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza ha
vale buyurulmakla bu Genel Müdürlüğün ve 
Maliye Bakanlığının yetkili temsilcileri hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, adı geçen bütçenin türlü tertipleri 
arasında (25 500) liralık aktarma yapılması 
maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tertiplerindeki ödeneklerin kifayetsizliği 
anlaşılan bâzı hizmetler için bölümünde ödenek 
bakiyesi bulunan diğer bir tertipten karşılan
mak üzere teklif edilen bu aktarma talebi alı
nan izahlara göre Komisyonumuzca da uygun 

görülmüş ve tasarı ayniyle kabul edilmiştir. 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

İstanbul 
E. Adakan 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman M 
Çanakkale 

\K. Akmanlar 
Giresun 
M. Şener 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Konya 

B. Birand 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Ankara 
'. Bayramoğlu 

Elâzığ 
0. F. Sanaç 

istanbul 
A. H. Başar 
Kastamonu 
H. Türe 

8.F 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Bolu 
M. Güçbümez 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
F. Sayımer 
Kırklareli 
Ş, Bakay 

Trabzon 
. Kalayctoğlu 

(.&. Sayı» i 103) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1950 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertipler arasında, 
(25 500) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Refik Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakam 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velıbeşe 

Gk ve Tekel Bakanı 
N. Özsan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
H. özyörük 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakam 

Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
B. Köymen 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 

( S. Sayı» : 103) 



B. M. 

~4 — 
Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

302 iller büro gidereri 
• 4 Aydınlatma 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Merkez daireleri posta ve telgraf ücretleri 
2 İller posta ve telgraf ücretleri 
3 Merkez daireleri telefon giderleri 
4 îller telefon giderleri 

305 Kara karşılığı 
2 îller 

761 Yollar ve köprüler 
4 Mevcutlara ilâveten alınacak makineler karşılığı 

Eklenen Düşülen 

Bölüm toplamı 

;ı 
Topam 

4 500 

2 000 
10 000 
3 000 
1 000 

16 000 

5 000 

25 500 

25 500 

25 500 

*>9<\ 

:(S* Sayısı: 103) 



S. Sayısı: |Ü4 
Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/142) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . II . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1907, 6/616 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Denizyolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunun 16 . II . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı 
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Denizyolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı gerekçesi 

B. M. 

2 İşletmeler memurları çocuk zammı : 
Bu bölümden verilmiş bulunan 379 200 lira ödenek tamamiyle sarfedilmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla 1950 yılı Bütçesine mevzu tahsisatın ihtiyaca tekabül edecek miktara iblâğı 
maksadiyle 15 000 liralık ödeneğe lüzum hâsıl olmuştur. 

4 İşletmeler memurları doğum yardımı : 
Bu bölümle verilmiş olan 37 600 liralık ödenek kifayet etmediğinden 206/6 ncı işletmeler 
memurları ölüm yardımı tertibinden 5 000 liralık bir aktarma ile cari masraf karşılanmak 
istenmişse de halen 2 000 liralık bir bakiyenin mevcudiyeti ve bu bölümden vasati aylık 
sarfiyatın 4 500 lira raddelerinde olması dolayısiyle iki aylık müddet için 7 000 liralık 
bir tahsisata lüzum duyulacağı tahmin edilerek teklif olunmuştur. 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine istinaden verilecek lisan ikramiyesi karşılığı : 
Bütçe ile kabul edilen 1 500 lira tamamen sarfedilmiş bulunmaktadır. Halen bir kişiye 
ait tahakkuk evrakı mevcuttur. Muhtemelen vâki olacak talepler için tahmin edilenlerle 
birlikte 4 500 lira ödenek istenmiştir, ' ' . 'r. 

3 Emekli ikramiyesi karşılığı: 
Bütçe ile verilmiş olan 100 000 liralık ödenek tamamiyle sarf edildiğinden halen mevcut 
44 kişiye ait 131 332 liralık tahakkuk evrakı müstahaklarma tediye edilememektedir. 
Bundan başka malî yıl sonuna kadar alimabilecek kararlar veya sâdır olacak emirler 
neticesinde bâzı memurların katı o1 arak emekliye ayrlacakları kuvvetle tahmin edildiğin- . 
den baki olacak ödemeleri karşılamak üzere de 118 668 liralık muhammen bir ödenek 
ilâvesiyle bu bölümden 250 000 liralık ödeneğe ithiyaç hâsıl olmaktadır. 

5 Diğer ödemeler: 
Bu bölümden 5434 sayılı Emekli Kanununun geçici 14 ve 27 nci maddesi gereğince öden
mekte olan itibari hizmetler karşılığı için bütçe ile alınmış olan 50 000 lira yılın beşinci 

206 

206 

207 

209 

209 



B. m. 
ayında tamamiyle sarfedildiğinden aynı bölümün birinci maddesinden 100 000 liralık bir 
aktarma yapılmış ve fakat bu miktar da tükenmiştir. Halen 82 memura ait olmak üzere 
120 546,50 liralık tahakkuk evrakı tediye edilememiş bulunmaktadır, 
Bundan başka aynı madde hükmü gereğince 55 yaşından aşağı olup da tekaüde sevkedil-
miş olanların noksan yaş farkları mukabili ödenecek ;% 10 u ile Orduda gedikli olarak 
hizmet edip de halen Denizyolları idaresinde müstahdem bulunanların harb kıdem iti 
bari zamları ve işgale uğramış illerde çalışmış olan İdare mensuplarının itibari hizmet 
karşılıkları olarak tahmin edilen 79 453,50 lira ile birlikte bu bölümden ceman 200 000 
liralık ödenek talebedilmiştir. 
Bütçe ile verilen 50 000 
209/1 bölümden aktarılan 100 000 

Sarfolunan 150 000 

82 kişiye ait olup ödenmiyen tahakkuk evrakı 120 546,50 
itibari hizmet karşılığı ödeneceği tahmin edilen 79 453,50 

Talebedilen 200 000,00 

214 1 3008, 4772, 5417 ve 5518 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler: 
1950 malî yılı gayesine kadar ödenen ve ödenecek işçilik tutarı 12 208 000 lirayı bul
maktadır. 
3008 sayılı îş Kanunu gereğince % 2 hastalık 4772 Sayılı İş Kazalariyle Meslek Hasta
lıkları ve Analık Sigortaları Kanunu hükmü gereğince % 1 analık, % 3 kaza 5417 İhti
yarlık Sigorta Kanunu hükmü gereğince % 4 ihtiyarlık sigortalariyle 5518 sayılı Kanun 
hükmü gereğince de verilecek tazminat karşılığı tutarı olarak bilhesap 992 000 lirayı 
bulmaktadır ki, aylık vasati sarfiyat miktarı ortalama 82 000 lirayı aşmaktadır. 1950 
Bütçesiyle bu bölümden 850 000 lira ödenek verilmiş bulunacağına göre 142 000 liralık 
bir ödeneğe ihtiyaç vardır. 

220 Yiyecekler: 
28 . VI . 1941 tarih ve 2/16098 sayılı kararla yürürlüğe konulan Devlet Denizyolları 
İşletme Genel Müdürlüğü memurlarının tâyin, tebdil, terfi, tecziye usulleriyle bunlara 
verilecek harcirah, tazminat ve tahsisatlar hakkındaki tüzüğün 42 nci maddesi gere
ğince meccanen iaşe edileceklerin adedi, günlük istihkakları, senelik tutarları ilişik cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelin tetkikından da anlaşılacağı üzere 2228 zâbitânm sene
lik istihkak tutarı 1 163 896 lira, 6338 mürettebatın istihkak tutarı da 2 657 774 lira 
olmak üzere bu bölümden ceman 3 821 670 liralık bir ödeneğe ihtiyaç vardır. Buna mu
kabil 1950 yılı Bütçe Kanuniyle bu tertipten 3 000 000 lira verilmiş bulunduğuna 
nazaran 821 600 liralık ödeneğe ihtiyaç bulunduğu barizdir. 

301 4 Merkez Aydınlatma giderleri: 
23 200 liralık ödenek Ağustos 1950 ayı nihayetinde tamamiyle sarfedilmiş bulunmakta
dır. Aylık vasati sarfiyat 3 500 lira raddelerinde olduğuna göre mevzu tahsisatın ihtiya
ca tekabül edecek miktara iblâğı maksadiyle 15 000 liralık ödenek istenmiştir. 

304 1 Merkez Posta ve Telgraf ücreti: 
Bu bölümden 1950 Bütçesiyle kabul edilen 7 748 lira tamamiyle sarfolunmuştur. Gemi 
siparişleri, Amerika ile akdolunan kredi mukaveleleri ve Marşal Yardımı siparişleri do-
layısiyle normalin fevkinde vâki sarfiyatı karşılayabilmek üzere bu bölüme 5 000 lira
lık tahsisat verilmesi zaruri bulunmuştur. 
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Telefon ve başka haberleşme giderleri: 
Bu bölümün vasati aylık sarfiyatı Genel Müdürlüğün Ankara bürosu ile irtibatı da dâ
hil olduğu halde 5 000 lira raddelerindedir. Bundan başka sene içinde tesis ve bakım 
masrafı olarak da ayrıca 20 000 lira ödenmiş bulunmaktadır. Bu itibarla sene sonuna 
kadar yetişmiyeceği anlaşılan mevzu 55 000 lira tahsisata ilâve olarak asgari bir hesap
la 25 000 liralık bir ödeneğe katı surette ihtiyaç görülmüştür. 
Geçici görev yolluğu: 
Bu bölümle kabul edilen 50 000 lira bütün idare personelinin muvakkat memuriyetle 
ahar mahallere gönderilenlerin harcırahlariyle Temmuz ayından beri İdare hesaplarının 
tetkikına memur 5 kişilik Sayıştay heyetinin yevmiyelerini tamamen karşılayamıyacağı 
anlaşıldığından bilhesap 20 000 lira ödenek istenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 
Ecnebi memleketler yolluğu: 
Bu bölümden bütçe ile kabul edilen 250 000 liralık ödenekten 235 000 lirası Amerika'daki 
mubayaa heyeti ile İtalya'da inşa ettirilen 4 geminin kontrol heyetine ve gemileri tesellü
me giden 109 mürettebat ile 23 gemi zâbitanma ve yabancı memleketlere giden Genel Mü
dür ve maiyetlerine ödenmiş bulunmak tadı?. 
Halen Amerika Ma bulunan heyet başkaniyle Samsun Gemisinin tesellümüne kadar İtal
ya'da kalacak olan inşa kontrol heyeti âzalarının Samsun Gemisini tesellüme gidecek 
gemi adamlarının, Almaya'da inşa edilmekte olan vasıtaların muayene ve kontrolleri için 
gönderilecek inşaiye mühendislerinin ve bir tahkikat zımnında seyahat etmekte olan Ulaş
tırma Bakanhğı Müfettişi ve refakatinde gideceklerin istihkak tutarlarını ödiyebilmek 
için bilhesap 174 000 liralık ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. 
Bu bölümden bugüne kadar sarfedilen miktarın saf mahalleriyle yıl sonuna kadar sarfı 
zaruri görülen miktar ve mahalleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Tutari 
Bugüne kadar sarf olunan : 
Amerika Maki heyet azalarına ödenen 
İtalya'daki heyet azalarına ödenen 
Gemileri tesellüm için gönderilen gemi adamlarına verilen 
Genel Müdür ve maiyetlerine «denen 
Tahkik ve tetkik içm gönderilen muhtelif memur ve müfettişlere ödenen 

44 799 
85 164 
73 841 
5 105 
26 126 

235 037 
14 962 

250 000 
= = = = = 

29 
64 
18 
79 
81 

71 
2a Mevcut ödenek 

Bütçe üe kabul edilen ödenen 

Yıl sonuna kadar sarfı zaruri görülen : 
Amerika'daki mubayaa heyetinin Ekim - Şubat ayı istihkakı 
İtalya Maki heyelan Ekim - Şubat ayı istihkakı 
Samsun gemisini getirmek için İtalya'ya gidecek gemi adamları istihkakı 
Almanya'ya gitmesi icabeden inşaiye mühendislerinin istihkakları 
İtalya'dan İskenderun gemisini getiren mürettebatın istihkakları 
Tahakkuk ettiği halde »ödenek bulunmadığından ödennıiyen miktar : 
Itaiya'daki heyetkı istihkakı 
İtalya'dan gelen gemiler mürettebatına 
İtalya'da inşa edilmekte olan Samsun gemisinin tecrübesi için gönderilen 
heyete 8 788 50 

33 230 
28 954 
24 118 
8 000 
7 755 

48 738 
26 315 

73 
10 

61 
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B. M. Tutan 

Ulaştırma Bakanlığı müfettişi ve maiyeti 

Sene sonuna kadar olan ihtiyaç miktarı 
Mevcut tahsisat 

173 917 65 

309 2 İşletme giderleri: 
1950 yılı işletme hizmetlerine taallûk eden 309 ncu bölüm sarfiyatı tesbit edilirken bir 
kısnrnm bâzı sebep dolayısiyle eski yıllara nazaran tahminden fazla yapmak zarureti 
hâsıl olmuş ve bir kısmının da hiç düşünülmemiş olduğu görülmüştür. 
Nitekim ecnebi hatlarda devam eden rekabet dolayısiyle bu hatlardaki rağbeti celp 
için yapılması zaruri propagandalara 20 000 liral:k bir masraf tahmin edilmiş olmasına 
rağmen bunun 136 000 lirayı bulması ve 1950 yılı içinde filoya katılmış bulunan Bandır
ma ve Uludağ gemilerinin salonlarına yaptırılan kabartma tablolar ve tahminin fev
kinde posta, telgraf masrafları ve bilhassa Haziran 1950 den itibaren ihdas edilmiş 
olan kontinental seferlerinin 250 000 liraya yakın tahmil ve tahliye masrafları ve ecne
bi hatlarda çalıştırılan gemilerde bulunan müzisyenler ücreti gibi ödemelerle karşıla
şılmış olduğundan bu bölüme mevzu tahsisatın kifayet eitmiyeceği anlaşılmış ve 450 000 
liralık ödenek istenilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

309 3 Sefer ikramiyeleri: 
Bu bölümle kabul edilen 650 000 liralık ödenek iş icaplarına uyularak artırılan seferler 
dolayısiyle tamamiyle sarf edilmiş bulunmaktadır. 
3633 sayılı Kanunun 31 nci maddesine tevfikan meriyete konulmuş olan tüzüğün 36 ncı 
maddesine bâzı fıkralar eklenmesine dair olan 27 . V . 1949 tarihli ve 3/9350 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı gereğince yabancı sulara sefer yapan bütün gemilerde bilfiil hiz
met gören gemi adamları için tahakkuk etmiş ve edecek olan ikramiyeleri için 165 000 
lira ile gene tüzüğün değiştirilen 35 nci maddesi hükmü gereğince tahakkuk eden hası
latın % 2 nispetinde ve üçer aylık devreler ile ödenmekte olan kömür tasarruf ikramiye
si ve yük primi için de Haziran, Şubat 1950 aylarını içine alan üç devre için 120 000 
lira, Kontinan seferlerinde tahakkuk edecek yük primleri için de 10 000 lira ki ceman 
295 000 lira ödenek talep edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri: 
Mahkeme, icra, noter, hakem, dispeççi, sözleşmeli serbest avukat istişare ücret ve gider
leri karşılığı o'arak bu bölüm için kabul edilen 35 000 lira Ocak 1951 ayı içinde tama-
miylo sarf edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 5 sözleşmeli avukata Şubat 1951 ayı ücre
ti olarak ödenmesi icabeden 1 576 lira ile sair masraflar karşılığı olarak ceman 2 Q00 
liralık ödeneğe katî surette zaruret görülmüştür. 

422 2 Yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara verilecek ikramiye ve fazla mesai ücreti: 
1950 Bütçesiyle kabul edilen 250 000 lira ödenek liman faaliyetlerinin artmış olmasın
dan Kasım 1950 ayı ortasında tamamiyle sarfedilmiş bulunmaktadır. 
İstanbul - İzmir ve Trabzon limanlarına gelen ve giden ecnebi vaporlariyle idare ge
milerinin muayyen zamanlarda yükeme ve boşaltmalarının yapılması ve malların am
barlara konulması için yükleme ve boşaltma hizmetlerinin bir devamı mahiyetinde ola
rak mesai saatleriyle mukayyet olmaksızın ilgili memur ve müstahdemlerin çalıştırılma
ları zarureti karşısında aylık vasati sarfiyatı 27 000 lira üstünde olan bu bölümden üç 
aylık bir devre için tahakkuk edecek istihkaklar karşılığı olarak bilhesap 100 000 lira 
ödenek istenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

3 000 

188 879 94 
14 962 29 
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502 3 Hükme bağlı borçlar : 
Bütçe ile kabul edilen 10 000 liralık ödenek sarf edilmiş bulunmaktadır. Halen vacibüt-
tediye 60 000 lira tutarında mahkeme ilâmı mevcuttur. Bundan başka dâva sicil kayıt
larımıza göre katiyet kesbeden idare aleyhindeki kararlar da göz önünde tutularak bu 
bölümden 90 000 liralık bir ödeneğe ihtiyaç görülerek teklif olunmuştur. 

220 nci bölüm - Yiyecek dökümü 

Zâbitan yiyeceği 
• Tabelâ Tabelâ 

tutarı Gün Tutarı Aded tutarı Gün isletmesi Aded 

Deniz Hatları 
521 X 200 X 365 = 

< 312 X 200 X 183 = 
254 X 500 X 182 = 

380 000 1907 X 140 X 365 
114 076 1046 X 140 X 183 
231 140 828 X 400 X 182 

1087 725 216 3781 

Şehir Hatları 778 X 1.20 X 300 280 080 
375 X 110 X 300 
706 X 100 X 300 

Tutarı 

974 477 
267 679 
602 784 

1 844 940 

123 750 
211 800 

Gemi Kurtarma 
Kıyı Emniyeti 
îzmir Şubesi 

31 
20 
82 

X 
X 
X 

1.75 
1.20 
1.20 

X 
X 
X 

365 
365 
313 

= 
= r 

19 801 
8 640 

30 799 

1081 

108 
213 
22 

143 

X 
X 
X 
X 

100 
100 
110 
100 

X 
X 
X 
X 

365 
365 
313 
313 

^= 
= = = 

335 550 

39 620 
76 680 
7 574 

44 759 

Trabzon 

Liman 

Van 
Istinye 

8 X 1.20 X 365 = 3 504 

204 X 1.20 X 365 = 88 128 

165 

60 X 100 X 365 
71 X 110 X 360 
800 X 90 X 360 

871 

52 333 

16 X 120 X 365 = 7 008 57 X 100X365 
2 X 120 X 300 = 720 2 X 100 X 365 

21 900 
28 116 
25.9 200 

287 316 

20 805 
730 

Zâbitan yemeği 1 163 896 Mürettebat yemeyi 2 657 774 

İCMAL 
Zâbitan yemeği 1 163 896 
Mürettebat yemeği 2 657 774 

3 821 670 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 22.11.1951 
Esas No. 1/142 
Karar No. 49 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyollan ve Limanlan işletme Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
21.11.1951 tarihli ve 6/616 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan "kanun tasarısı Komis
yonumuza verilmekle bü îdare Genel Müdür yar
dımcısı ve Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisi 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı : Adı geçen bütçenin muhtelif tertip
leri arasında (2 616 100) liralık aktarma yapıl
ması maksadiyle tanzim edilmiştir. 

Cetvelin de incelenmesinden anlaşılacağı 
veçhile tertiplerinde ödenekleri yetişmiyen hiz
metlerin, çocuk zammı, doğum yardımı, emekli 
ikramiyesi ve Emekli Sandığına yapılacak öde
meler, yiyecek giderleri, aydınlatma, posta, tel
graf ve telefon ücretleri, yolluklar, işletme gi
derleri, fazla mesai ücretleri, sefer ikramiyesi, 
mahkeme giderleri, hükme bağlı borçlar gibi 
ekserisi özlük haklara ve yapılması zaruri olan 
hizmetlere ait bulunduğu ve tenzilât yapılan 
hizmetlerin de izah edilen ve gerekçede bildiri
len şekilde ödenek artıkları kalacak tertiplerden 
oldırfirlan ve bu suretle teklif edilen bu aktarma 

isteğinin yerinde olduğu Komisyonumuzca da 
anlaşılmış ve tasan cetvelinde tertibe ait bir 
değişiklik yapılmak üzere ayniyle kabul edil
miştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Bolu 

M. Güçbilmez 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

istanbul 
F. Sayımer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Rize 
0. Kavrakoğjlu 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Giresun 
M. Şener 

istanbul 
C. Türkgeldi 

Konya 
R. Birand 

Seyhan 
Dr. 8. Ban 

Trabzon 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 

Aydın 
E. Menderes 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Hatay 
Muhalifim 
C. S. Siren 
Kastamonu 

E. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 
Sivas 

H. İmre 
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HÜKÜMETİN T E E k î F ! 

Devlet Denizyolları vk Evmmlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağh (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun tasartst 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ekli cet
velde yazılı bölüm ve maddeleri arasında 
2 616 100 liralık aktarma yapümıştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihiısdle 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Mederes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Refik Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
İV. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İşletmeler 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Afdoğlu 
Adalet Bakanı 

tçişTeri Bakanı 
R. Nasuhioğtü 
Maliye Bakam 
FT. İPoldfkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinöğlu 

Sâ. ve So. T. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarm Bakanı 
Nihat îyriboz 

Çalışma Bakanı 

Bakanı 
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Hükümetin teklifine "bağlı 

CETVEL 

Tenzil 
B. M. ödeneğin çeşidi Zammedilen edilen 

İşletmeler memurları ücreti 447 000 
işletmeler hizmetlileri ücreti 530 000 
İşletmeler memurları çocuk zammı 15 000 
İşletmeler memurları doğum yardımı 7 000 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı 4 500 
Emekli ikramiyesi karşılığı 250 000 
Diğer ödemeler 200 000 
3008, 4772 ve 5417 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödeme
ler 142 000 
Yiyecek giderleri 821 600 
Fabrika, havuz, dok ve atelyelerin her çeşit ücret ve giderleri 807 100 
Merkez aydınlatma 15 000 
Merkez posta ve telgraf ücretleri 5 000 
Merkez daireleri telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 25 000 
Geçici görev yolluğu 20 000 
Yabancı memleketler yolluğu 174 000 
İşletmeler teşkilâtı işletme gideri 450 000 
Sefer ikramiyeleri 295 000 
Mahkeme giderleri 2 000 
Yükleme, boşaltma işletmelerinde çalışanlara verilecek fazla me
sai 100 000 
Sigorta ücret ve giderleri 184 000 
Hükme bağlı borçlar 90 000 
3980 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince kullanılan kredi
nin itfa ve faiz karşılığı 98 000 

509 3633 ve 5074 sayılı kanunlar gereğince çıkarılmış ve çıkarılacak 
olan bonoların faiz, acyo, itfa ve sair giderleri 
Bina onarma giderleri 
Fener kuleleri ve başka tesislerin onarma giderleri 
Yeni fabrika yapımı 
Fener kuleleri ve başka tesislerin yapımı 
Kamulaştırma giderleri 

201 
202 
206 
206 
207 

209 
209 
214 

220 
223 
301 
304 
304 
307 
307 
309 
309 
419 
422 

454 
502 
506 

2 
2 
2 
4 

3 
5 
1 

4 
1 
3 
2 
4 
2 
3 

2 

3 

701 
701 
701 
701 
740 

1 
11 
24 
32 
4 

50 000 
110 000 
30 000 
300 000 
60 000 
500 000 

2 616 100 2 616 100 
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B. M. 

Bütçe Komisyonunun cetveli 

ödeneğin çeşidi 

201 

202 

206 

207 

209 

214 

220 

227 

301 

304 

Memurlar ücreti ' . 
2 İşletmeler memurları ücreti 

Hizmetliler ücreti 
2 İşletmeler hizmetlileri ücreti 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 

2 İşletmeler memurları çocuk zammı 
4 İşletmeler memurları doğum yardımı 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara veri
lecek İkramiye karşılığı 

5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler karşılığı 

3 Emekli ikramiyesi karşılığı 
5 Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 
>*% •* i ' »•- H ** *» v ./'•"»İHVTJf*»"•' 

Vazife sırasında ölen ve yaralananlara yapüacak yardımlar, 
verilecek tazminat 

1 308, 4772 ve 5417 sayılı kanunlar gereğince yapılacak öde
meler , 

Yiyecek giderleri 

Fabrika, havuz, dok ve atelyelerin her çeşit ücret ve gider
leri 

Merkez büro giderleri 
4 Aydınlatma 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
3 Merkez daireleri telefon ve başka haberleşme ücret ve gider

leri 

Bölüm toplamı 

Düşülen Eklenen 

447 000 

530 000 

307 100 

15 000 
7 000 

22 000 

4 500 

250 000 
200 000 

450 000 

142 000 

821 000 

15 000 

5 000 

25 000 

30 000 
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Ö. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

307 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu ,20 000 
4 Yabancı memleketler yolluğu 174 000 

Bölüm toplamı 194 000 

309 Kara, dendz ve göl taşıt ları giderleri 
2 işletmeler taşıt ları işletme giderleri 450 000 
3 Sefer ikramiyeleri * 295 000 

Bölüm toplamı 745 000 

419 Mahkeme giderleri 2 000 

422 Yükleme, boşaltma ve bu işlerde çalışacaklara verilecek fazla mesai 
2 Bu işlerde çalışanlara verileeek ikramiye ve fâzla mesai üereti 100 000 

454 Sigorta ücret ve giderleri 184 000 

502 Eski yıllar borçları 
3 Hükme bağlı borçlar 90 000 

•506 3980 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince kullanılan kre
dinin itfa ve f a k ka?şah£ı . ' * 98 000 

509 3633 ve 5074 sayıh kaımmlar gereğince çıkarılmış ve çıkarıla
cak olan bonoların faiz, acyo, itfa ve sair giderleri 50 000 

fÖl Onarma ve satınalma giderleri 
1 Bina onarma giderleri 

11 Fener kuleleri ve başka tesislerin onarma giderleri 
24 Yeni fabrika yapımı 
32 Fener kuleleri ve başka tesisl«rin yapımı 

leri 

Bölüm toplamı 

110 000 
30 000 

300 000 
60 000 

500 000 

740 5074 sayılı Kanun gereğince girişilecek yüklenmeler karşılık
ları 

4 Kamulaştırma giderleri 500 000 

GENEL TOPLAM 2 616 100 2 616 100 
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S. Sayısı: 106 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkkında Kanun 

tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/143) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . II . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1907, 6-625 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan ığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı «A» işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca, 20 . I I 1951 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle bir
likte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1950 malî yılı giderlerine ait (A) işaretli cetvelde 
yazılı ödeneklerin 1950 yılı sonuna kadar kifayet edeceği hesap edilmiş ise de bütçenin tatbiki esna
sında aşağ^a izah edildiği üzere bâzı tertiplere konulan ödeneğin kâfi gelmediği tahakkuk etmiş 
ve ilişik kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 

Zam ve tenzillerin sebebleri aşağıda arz olunmuştum 
Birinci madde: 
Tenzil sebei 
a) 202 nci bölümün 4. ncü iller hizmetlilerine ait kadrolarda daha aşağı ücdetle personel ça

lıştırılmasından dolayı elde edilen tasarruftan (50 000) liranın, 
b) Hava yolcularına mahsus bilet satış işini en çok hareket merkezi olan İstanbul, Ankara, 

İzmir ve Adana'da İdareye ait Bilet Satış büroları taraf ından yapılmasından dolayı 407 nci bilet ko-
müsyonü bölümünden tasarruf edilen (17 000) lira, 

•e) Meydanlarda toplanan paraların Ankara'da Cumhuriyet Merkez Bankasındaki hesaba geti
rilmesi için bütçenin 418 nci bölümünde mevcut ödenekten yapılan tasarruftan (3 000) lira, 

d) Meydanların pist tamirinde kullanılmak ü^ere saknalmmasma lüzum görüleri, traktör maki-
nakrmin vaktinde temin edilemiyeeeği anlaşıldığından 722 nci bölümden yapılan tasarruftan 
(20 000) lira düşülmesi mümkün görülmüştür. ' 

Eklenma sebebi 
a) 1950 yılı hava programı haricinde yapılan hacı ve hususi seferler ile yurt içinde Bal'kesir 

ve yurt dışında Kahire hatlarının açılmasından dolayı fazla mesafe katedilmiş olduğundan 5213 
sayıh Kanun gereğince ueueu personele verilecek kilometre uçuş parası, tazminat ve başka giderler 
namı ile bütçenin 211 nci bölümünde mevcut (200 000) liralık ödenekten ancak 152 lira kalmış oldu
ğundan bu bölüme (50 000) lira, 

b) Yukarda (a) fıkrasında izah olduğu üzere 1950 hava programı haricinde fazla yapılan 



uçuş dolayısiyle sarfolunan akaryakıt kargılığını temin için 309 ncu bölümün 1 nci maddesine 
(40 000) liranın aktılmasma zaruret hâsıl olmuştur. 

îkinci madde : 
Ek ödenek olarak istenilen tertipler : 
a) 302 nci bölümün 4 ncü iller aydınlatma maddesiyle alman (12 000) liralık ödenekten 

(455) lira kalmıştır. 
Halbuki Yeşilköy meydanı, Bilet Satış Bürosunun ancak Temmuz 1950 sonuna kadar aydın

latma bedeli ödenmiştir. Yalnız bu iki yerin bir aylık aydınlatma bedeli (1 250) lira olduğundan 
, yıl sonuna kadar tahakkuk edecek giderler için bu maddeye (10 000) lira; 

b) 304 ncü bölümün birinci merkez posta, telgraf ücreti maddesiyle (3 500) liralık ödenek 
alınmıştır. İdarenin birçok satmalma işleri yabancı memleketlerden yapılmasına binaen bu 
yüzden telgrafla yapılmasına zaruret hâsıl olan muhabereler için fazla tediyat yapılmış oldu
ğundan mevcut ödeneğin yıl sonuna kadar kâfi gelmiyeceği anlaşılmakla bu maddeye (3 500) 
lira; 

c) 304 ncü bölümün 2 nci maddesiyle iller posta telgraf ücreti olarak (500) lira alınmış ve 
»bugüne kadar (387) lira sarf edilmiştir. Bu madde için de (500) liranın eklenmesine; 

d) 304 ncü bölümün 3 ncü merkez telefon giderleri için (15 000) liralık ödenek alınmış ve 
bugüne kadar (12 310) lira sarf edilmiştir. 

Merkezin en ziyade telefon sarfiyatı Ankara Bilet Satış Bürosu tarafından yapılmaktadır. 
Çünkü, bu büronun diğer satış büroları ile daimî irtibatı bulunduğundan bu yüzden telefon muha
beresi fazla yapılmasına binaen bu tertibe (3 000) lira; 

e) 304 ncü bölümün 4 ncü iller telefon ücret ve giderleri maddesiyle (20 000) liralık ödenek 
alınmış ve bu güne kadar (19 900) liralık sarfiyat yapılmış ise de istanbul, Adana, izmir, Bursa, 
Antalya gibi bilet satış bürosu olan mahallerin yapmış olduğu fazla telefon muhaberesi yüzünden 
yıl sonuna kadar tahakkuk edecek telefon ücretleri ödenebilmesi için bu maddeye (10 000) lira, 

f) istanbul'da toplanan I. C. O. konferansina idare namina delege olarak iştirak edenlere 
kongrenin devam ettiği 20 günlük müddet için 2 . .11 . 1946 tarih ve 3/4947 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararının 4 ncü maddesine tevfikan gündcli1: yevmiye verilmesi gerekmekte isede 307 nci bö
lümün 2 nci geçici görev yolluğu maddesinde mevcut ödenek kalmadığından yukarda arz edilen 
yevmiyelerin ödenmesini temin için (5 500) lira, 

g) 307 nci bölümün 4 ncü yabancı memleketler yolluğu maddesiyle alman (10 000) liralık 
ödenekten (3 172) lira (69) kuruş sarfedilmiş ve (6 827) lira (31) kuruş kalmıştır. 

idare ihtiyacı için uçak ve telsiz malzemesi satmalmak üzere Bakanlar Kurulu karariyle Ame-
rikaya giden heyete avans olarak (6 600) lira verilmiş ve bu heyet otuz beş gün sonra yurda avdet 
etmiş ise de verilen avansın yevmiye ve yolluklarına kâfi gelmemesinden dolayı bu maddeye (8 000) 
lira, 

h) 309 ncu bölümün 1 nci hava taşıtları işletme maddesiyle alınmış olan ödenek yıl içinde 
tamamen taahhüde bağlanmış ise de gerekçenin 1 nci maddesinde eklenme sebeplerine ait (b) fık
rasında da izah olduğu üzere 1950 yılı programı haricinde hacı ve hususi seferlerle yurt içinde % 

Balıkesir ve yurt dışında Kahire hattının açılmasından dolayı vâki olan akar yakıt sarfiyatını 
önlemek için bütçe dâhilinde ancak (40 000) liralık bir aktarma yapılmış ise de bu miktarın kâfi 
gelmiyeceği anlaşıldığından bu tertibe (180 000) lira, 

ı) 309 ncu bölüm 7 nci çeşitli işletme maddesi için (58 000) ödenek alınmış ise de bugüne 
kadar (57 806) lira (23) kuruş sarfedilmiştir. Yabanci memleketlere giden uçakların konma ko
naklama masrafı olarak mahalli acentalar tarafından bilet gelirinlen ödenip ödeneği olmamasından 
dolayı mahsupları yapılamıyan (20 000) liraya yakın -giderler ile bütçeye bağlı (R) cetvelinde 
yazılı olduğu üzere çeşitli işletme masraflarını karşılamak için bu maddeye (30 000) lira, 

i) istanbul 'da toplanacak Milletlerarası sivil havacılık Kongresini devamı müddetince yapı
lacak, giderler için 1950 yılı bütçesiyle (30 000) liralık ödenek alınmış ise de bu kongrenin tah
min edilen zamandan daha çok fazla devam etmesi dolayısiyle kongrede çalışan Steno, daktilo ve 
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mütercimlere daha fazla ihtiyaç hissedilmiş ve kongrenin devamı esnasında mevsimin soğumasın
dan dolayı kongrenin toplandığı Şale köşkünün ısıtılması zarureti hâsıl olmuş ve bu maksatla î . 
C. O. teşkilâtı tarafından gönderilen 5 ton kâğıdın Gümrük Resminin verilmesi gibi masrafların 
tahaddüs etmesinden dolayı bütçe ile alınan ödenekten fazla olarak (12 000) liraya ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. (12 000) liranın 457 nci bölüme eklenmesine, 

Üçüncü madde: 
Hükme bağlı borçlar 
a) 1942 - 1945 yıllarında Sokoni Kumpanyasından alınan akar yakıtlardan dolayı (18 000) 

liralık belediye İstihlâk Resminin idare tarafından verileceği belediye encümeni tarafından veri
len karar neticesi tahakkuk etmiş ve bu gibi borçların ödenmesi için Bütçe Kanununun 6 ncı mad
desine tevfikan 1950 yılı gider bölümleri artıklarından eski yıllar bölümüne yapılacak aktarma ile 
ödenmesi gerekmekte ise de adı geçen bütçe tertiplerinde ödenek kâfi gelmemesinden dolayı ak
tarma yapılması imkânı görülememiş ve bu sebebe 'binaen bu borcun ödenebilmesi için 1950 yılı 
gider bütçesine yeniden açılacak (505) hükme bağlı borçlar bölümüne (18 000) lira olağanüstü 
ödenek konulmasına, "' V * - • » - • 

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları c * "' " : 

b) 1948 - 1949 yıllarında tahakkuk edip ilgili bütçelerdeki ödeneğin kâfi gelmemesinden do
layı tediye olunamıyan ve mahsupları yapılamıyan müfredatı aşağıda yazılı olan giderlerin öde
nebilmesi ve mahsuplarının yapılabilmesi için 1950 yılı bütçesinde yeniden açılacak (506) ncı 
(geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları) bölümüne olağanüstü olarak (30 813) lira konulmasına 
katî zaruret hasıl olmuştur. * :. 

Lira Kr. ödeneğin çeşidi 

4,62 Vergi ve resimler 

28,00 öteberi gideleri 

2 700,00 » » 

11 649,99 Telefon giderleri 

1 781,40 işletme giderleri 

6 500,00 istimlâk bedeli 

8 147,92 işletme giderleri 

* izmir belediyesince 1948 yılında meydan otobüsleri için istediği 
vergi bedeli. 
Urfa meydanının 1948 yılında satmalınan içme su bedeli olup 
mahallî belediyesine ödenen. 
Yeşilköy meydanmca 1949 yılında satmalınan malzemeler için 
yaptığı ilânlara ait gazete ilân bedeli. 
Ankara - istanbul arasında uçakların emniyetle seyrüserferlerim 
sağlamak ve yolcu salonlarında yolcu adediyle hamule vaziyetlerini 
öğrenmek mecburiyetinden dolayı 1.949 yılında yapılan telefon 
muhabere ücreti olup Telefon Müdürlüğüne pdenecek. 
1948 yılında uçak yolcularına verilen yemek bedeli olup ödenemi-
yen 146 lira 25 kuruşla 1949 yılında aynı masraflar için tediyesi 
tahakkuk edip ödeneğin kifayetsizliğinden dolayı verilemiyen 
1635,15 liranın istihkak sahiplerine ödenmesi için, 
1944 - 1949 yıllarında iskenderun ve Sivas meydanlarında istimlâk 
edilen arazinin istimlâk bedeli olup istihkak sahiplerine verilmek 
üzere. 
1949 yılında s i lm i ş olan Beyrut hattına giden uçakların konma ve ' 
konaklama ve hendling masrafları olup acente tarafından toplanan 
gelirden tediye edilmiş ise de 1949 yılı Bütçesindeki bu tediyenin 
•acente tarafından yapılan tediyeler eşhas zimemi hesabına alınmış
tır. Bu hesabın mahsuben kapatılması için bu miktar ödeneğe ihti
yaç hâsıl olmuştur. 

30 811,83 m Toplam 
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Birinci maddede arzolunan (90 000) liranın bölüm ve maddeler arasında yapılan aktarma sure
tiyle ikinci maddede yazılı (262 500) ve üçüncü madde ile istenilen (48 813) lira ile birlikte 
(313 313) liraya baliğ olan ödeneğin de 1950 Bütçe yılı başında tahmin edilen gelirlere nazaran fiilen 
yapılan tahsilat ve yıl sonuna kadar vâki olacak gelir neticesi müfredatı aşağıda yazılı olduğu 
üzere fazla olarak elde edilec,ek (316 148) lira gelirle karşılanmış olacaktır. 

Toplanan gelire ait izahat 

Aylar Lira 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 

Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

329 
224 
301 
421 
471 
562 
617 
463 

3 391 
312 
250 
140 
110 

771 
069 
250 
427 
318 
881 
012 
995 

723 
452] 
0001 
000 \-
000 J 

Kati tahsilat 

Henüz hesabı alınmadığından tahmin edilen 

4 204 175 
361 973 Hacı ve hususi seferler geliri 

4 566 148 
4 250 000 1950 yılı için tahmin olunan gelir miktar: 

316 148 Tahminden fazla tahsilat 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/143 
Karar No. 50 

Yüksek 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında Başbakan
lığın 21 . II . 1951 tarihli ve 6/625 sayılı tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
komisyonumuza havale buyurulmakla Devlet 
Havayolları Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı
nın yetkili temsilcisi hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü. 

Tasarı: 
a) Adı geçen bütçenin türlü tertipleri ara

sında (90 000) liral k aktarma yapılması, 
b) Aynı bütçenin muhtelif bölümlerine 

toplamı (262 500) liralık -ek ödenek verilmesi, 
c) Yeniden açılan bâzı tertiplere de 

(48 813) liral-.k olağanüstü ödenek konulması, 
maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Aktarmaya mütaallik bulunan bölümler (1) 
sayılı cetvelde gösterilmiş olup ödeneği yetiş-
miyen tertiplerin uçuş tazminatına ve hava 
taşıtları işletme giderlerine mütaallik olup öde
nek kifayetsizliği hakkında verilen izahlar hiz
metlerin mahiyetleri bakamından yerinde gö
rülmüş ve indirme yapılan bölümlere ait hiz
metlerin de müteessir olmadan bu ödenekleri 
temin edebilecekleri anlaşılmıştır. 

Ek ödenek ilâvesi istenilen hizmetlere müta
allik tertipler (2) sayılı cetvelde gösterilmek
tedir. Bunların da aydınlatma, posta, telgraf ve 
telef om giderleri, yolluklar, hava taşıtları, işlet
me giderleri ile diğer işletme giderleri ve is
tanbul'da yapılacak Havacılık kongresinin her 
çeşit giderleri gibi ekserisi işletmeye ve bir kıs
mı da özlük haklara ve milletlerarası bir hizmete 
taallûk etmektedir. 

Komisyonumuz, toplamı (262 500) liradan 
ibaret olan bir ek ödeneğin talebini yerinde gör
müş ve bu yıl tahakkuk etmiş bulunan gelir faz
lasının bunu karşılayacağı anlaşılmış bulundu
ğundan Komisyonumuz bu talebi de yerinde bul
muştur. 

Yeniden açılan ve (48'813) lira olağanüstü 
* 

( S. Saj 

22 . II . 1951 

Başkanlığa 

ödenek konulması istenilen tertipler üç sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. Bunlardan biri hükme 
bağlı borçlardır ki, (18 000) liralık bir ödenek 
istemektedir. Diğeri toplamı (30 813) lira olan 
geçen ve eski yıllara ait karşılıksız borçlardır. 
Komisyonumuz, bilhassa karşılıksız borçlar üze
rinde geniş izahat almış ve bunların tekevvün se
bepleri üzerinde durmuştur. Hükümet gerekçe
sinde de geniş malûmat bulunan bu borçların 
ödenmesi ve mahsuplarının yapılması .zaruretleri 
anlaşılmış olup bunların da gelir fazlasından 
karşılanacağı izah edilmiştir. 

Komisyonumuz, bu görüşmelerden sonra tasa
rının birinci maddesini ayniyle kabul etmiş ikin
ci, üçüncü maddeleri, istenilen ödeneklerin gelir 
fazlasından karşılanacağına dair bir kayıt ilâve
siyle, dördüncü ve beşinci maddeleri ayniyle ka
bul etmiş ve cetvellerde şekle ait derişiklikler 
yapmış bulunmaktadır. 

Bu değişikliklerle yeniden hazırlanan kanun 
tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Bolu 

M. OûçMlmez 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

istanbul 
F. Saytmer. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Rize 
0. Kavrakoğlv 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Ankara 
M. Bayramoğhı. 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Giresun 
M. Şener 

istanbul 
C. Türkgeldi 

Konya 
R. Birand 

Seyhan 
Dr. S. Ban 

Trabzon 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 

Aydın 
E. Menderes 

Elâzığ 
Ö. F. Sonuç-

Hatay 
Muhalifim 

C. S. Siren 
Kastamonu 

H. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 
Sivas 

//. îmre 
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' ; HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişildik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü 1950' yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvel4e 
yazılı tertipleri arasında (90 000) liralık aktar
ma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerine (262 500) liralık ek ödçnek 
verilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
yeniden açılan tertiplerine (48 813) liralık ola
ğanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Refik Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı . 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
•S: Kurtbek 

İşletmeler Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağâoğlu 
Adalet Bakam 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr, E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanfı 
N. îyriboz 

Çalışma Bakanı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine tahakkuk eden 1950 yılı gelir faz
lasından karşılanmak üzere (262 500) liralık 
ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
yeniden açi-an tertiplerine tahakkuk eden 1950 
yılı gelir fazlasından karşılanmak üzere (48 813) 
liralık olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 4. — Ayniyle Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 106 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

B. M. Düşülen Eklenen ödeneğin çeşidi 

202 4 50 000 iller hizmetliler ücreti 
211 50 000 5213 sayılı Kanun gereğince ödenecek uçuş parası, tazminat ve baş

ka giderler 
309 1 40 000 Hava taşıtları işletme giderleri 
407 17 000 Geri verilecek paralar ve bilet komüsyon ücreti 
418 3.000 Faiz, acyo ve para taşıma giderleri 
722 20 000 Meydanlar için satmalmacak makine ve araçlar karşılığı 

90 000 90 000 Toplam 

[2] SAYILI CETVEL 

B. M. Lira ödeneğin çeşidi 

302 4 10 000 iller aydmlatma giderleri 
304 1 3 500 Merkez posta ve telgraf ücreti 
304 2 500 iller » » » -
304 3 3 000 Merkez daireleri telefon giderleri 
304 4 10 000 iller telefon ücret ve giderleri 
307 2 5 500 Geçici görev yolluğu 
307 4 8 000 Yabancı memleketler yolluğu ve başka giderler 
309 1 180 000 Hava taşıtları işletme giderleri 
309 1 30 000 Çeşitli işletme giderleri . ' 
457 12 000 istanbul'da toplanacak Havacılık Konferansı her çeşit giderleri 

262 500 Toplam 

[3] SAYILI CETVEL 

B. M. Lira ödeneğin çeşidi 

505 18 000 Hükme bağlı borçlar 
506 30 813 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 

48 813 Toplam 

(S. Sayısı : 106 ) 



B. M. 

Bütçe Komisyonumun değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen 

211 

309 

407 

418 

722 

202 Ücretler 
4 tiler hizmetlileri ücreti 50 000 

5213 sayılı Kanım gereğince ödenecek uçuş parası tazminat ve 
başka giderler 

Bava ve yer taşıtları giderleri 
Hava taşıtları işletme giderleri 

17 000 

3 000 

Eklenen 

50 000 

40 000 

Geri verilecek paralar bilet satış komisyonu 

Faiz, acyo ve para taşıma giderleri 

Meydanlar için satınalınacak makineler ve araçlar karşılığı 20 000 

Toplam 90 000 90 000 

B. M. 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

302 İller büro giderleri s 
4 Aydınlatma 

304 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri 
1 Merkez Posta ve Telgraf ücretleri 
2 îller » •» » 
3 Merkez daireleri telefon giderleri 
4 tiler telefon giderleri 

307 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu ve gideıleri 

Eklenen 

Bölüm toplamı 

B l̂üm toplamı 

10 000 

3 500 
500 

3 000 
10 000 

17 000 

5 500 
8 000 

13 500 

(S. Sayısı : 10G ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

309 Hava ve yer taşıtları giderleri 
1 Hava taşıtları işletme giderleri 
7 Çeşitli işletme giderleri 

Bölüm toplamı 

45? İstanbul'da toplanacak havacılık konferansı her çeşit giderleri 

Toplam 

[8] SAYILI CETVEL 

505 Hükme bağlı borçlar 
506 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

Toplam 

< m • ı 

(İS. Sayısı : İ06 ) 





S. Sayısı: |07 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Büt

çe Komisyonu raporu (1/146) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . II -. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayy : 71/1907, 6 - 619 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 . II . \J951 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzede-
rim. 

Başbakan 
- A. Menderes 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı gerekçesi 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinin 301 nci bölümünün 3 ncü merkez öteberi gider
leri, 302 nci bölümünün 3 ncü iller öteberi giderleri ve 4 ncü aydınlatma, 308 nci bölümünün 1 
nci ve ikinci merkez ve iller memurları tedavi giderleri tertiplerindeki ödenek bakiyelerinin ta
hakkuk eden ihtiyacı karşılıyamıyacakları anlaşılmıştır. 

Merkeiz ve iller öteberi giderleri tertiplerindeki Ödeneklerin kâfi gelmemesi, geçen yıl büyük 
küçük 49 cami ve mescidin tamir işi ele alındı ğı halde bu yıl 65 cami ve mescidin tamir işinin 
ele alınması ve bunlardan bâzılarına istekli çıkmaması yüzünden mütaaddit ilânlar yapılması 
dolayısiyle fazla ilân masrafı ihtiyarına mecburiyet hâsıl olmasından, 

İller aydınlatması tertibindeki (2 000) liranın kâfi gelmemesi, bu ödeneğin esasen yeter dere
cede "bulunmamasından, mütevellittir. 

îller aydınlatması tertibine geçen yıl ek ödenek alınmış olmasi da bu tertipteki ödeneğin yeter 
derecede bulunmadiğmı göstermiştir. 

308 nci bölümün merkez ve iller memurları tedavi giderleri maddelerindeki ceman (7 000) lira 
ödeneğin kâfi gelmemesi, hastalanan bâzı memurların sağlık müesseselerine yatırılarak tedavi etti
rilmelerine zaruret hâsıl olmasından, 

424 ncü hayrat giderleri bölümünün 1 nci aydınlatma ve ısıtma maddesindeki ödeneğin kâfi gel
memesi de, gelirleri sabit ve muayyen olmıyan mülhak vakıflar hayratından 31 camiin aydınlat
ma ve ısıtma giderleri Vakiflar tüzüğünün 521 nci maddesi uyarınca bu tertipten ödenmekte iken 
1950 yılı vakiflar bütçesindeki hayrat gilerleri ödeneğinin on ayliğinin 5634 sayılı Kanunla Di
yanet îşleri Başkanliği bütçesine aktarilmasi dolayısiyle geri kalan iki aylık ödenek tasarrufundan 
bu camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerinin karşılanamamasından, ileri gelmiştir. 

Toplami (15 000) liraya baliğ olan bu ihtiyacın diğer masraf tertiplerinden yapılacak tasar
ruflarla karşılanması mümkün olacağı anlaşıldığından tasarının birinci maddesi kaleme alınmıştır. 

Bunlardan başka, 1948 - 1949 yıllan bütçelerindeki tertiplerinde karşılıkları bulunmaması dola-
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yısıyle bu yıllara ait olarak tahakkuk eden ilişik cetvelde müfredatı yazılı (18 559) lira borç ödene
memiştir. 

Bu boreun (11 289,77) lirası camilerin elektrik ceryan bedeli olup belediyelere, (1 915,32) lira
sı hasta memurların tedavi gideri olarak Erenköy verem sanatoryumuna, telefon mükâleme bede
linden mütevellit bulunan (2 806,02) lirasının P. T. T. İdarelerine ve Gureba Hastanesi için alı
nan koyun eti bedeli olan (47,24) liranın et mütaahhidine ödenmesi lâzımgelmektedir. Bunların 
toplamı (16 059) liraya baliğ olmaktadır. Geri kalan (2 500) lira da işten el çektirilmek suretiyle 
Bakanlık emrine alınmış olan bir memurun 5677 sayılı Af Kanunundan istifade ederek hakkında 
yapılmakta olan takibatın durması dolayısiyle 3656 sayılı Kanunun II nci ve 2919 sayılı Kanunun 
3 ncü maddeleri uyarınca tahakkuk ederek 1949 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunma
ması dolayısiyle ödenemiyen açık aylığından mütevellittir. 

Elektrik ceryan bedelleri, camilerdeki sayaçların kaydettiği kilovata göre tahakkuk etmekte 
olup miktarının bidayeten tâyin ve tahdidi mümkün bulunmadığı gibi telefon mükâleme bedeli, 
hasta memurların tedavi giderleri ile Gureba Hastanesi için alman et bedelinin içtinabı mümkün 
bulunmıyan masraflardan olmaları da ve açık aylığının kanuni sebeplerle senesi içinde ödeneme-
mesi dolayısiyle tahakkuk ederek vakıflar memurlarının ihmal ve kusurundan mütevellit bulunmı
yan sözü geçen borçların kapatılması için de ikinci madde arz ve teklif edilmiştir. 

Karşılıksız borç cetveli 

Borcun ait olduğu Miktarı 
ilin adı • Ne iş için tahakkuk ettiği Lira Kr. 

İstanbul 
İstanbul 
Kadıköy 
Muğla 
Tokad 
Balıkesir 

. Kütahya 
Çorum 
Samsun 
Giresun 
İstanbul 
İstanbul 
Merkez 

İcare Memuru Ali Rıza Eti'nin tedavi ücreti. 
Camilerin Eylül - Ekim, Ocak, Şubat 1950 ayları cereyan bedeli 
Camilerin elektrik cereyan bedeli borcu. 
Milas ve Bodrum ilçelerindeki camilerin cereyan bedeli. 
Zile ve Niksar ilçelerindeki camilerin cereyan bedeli. 
Merkez, Bandırma ve Burhaniye camileri cereyan bedelleri. 
Uşak ve Simav'daki camilerin cereyan bedelleri. 
Camilerin elektrik cereyan bedeli borcu 
Camilerin elektrik cereyan bedeli borcu. 
Camilerin elektrik cereyan bedeli borcu. 
Hastane et mütaahhidinin alacağı için (1948) 
Telefon mükâleme ücreti (1949) 
Af Kanunundan istifade eden bir memurun sonradan tahakkuk 
eden açık maaşı. 

1 915,32 
6 223,83 
1 123,02 

138,44 
429,86 
647,74 
286,36 
446,64 
449,42 

1 544,46 
47,24 

~ 2 806,02 

2 5QÖ,0ö 

Toplam 18 558,35 

( S. Sayası: 107) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/146 
Karar No. 51 

33 .II . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Başbakanlığın 21 . II . 1951 
tarihli ve 6/619 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan Kanun tasarısı komisyonumuza 
verilmekle Vakıflar Genel Müdürvekili Orhan 
Çapçı ve Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisi 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, 
a) Adı geçen bütçenin muhtelif bölümleri 

arasında (15 000) liralık aktarma yapılması, 
b) Bâzı karşılıksız borçlar için yeniden 

açılacak bir bölüme (18 559) liralık olağanüstü 
ödenek konulması, 

Maksatlariyle tanzim edilmiş bulunmaktadır. 
Aktarma istenilen bölümler, öteberi gider

leri, aydınlatma, tedavi giderleri, hayrat aydın
latma giderleri gibi Genel Müdürlüğün bünyesi 
icabı yaıplması ve devamı zaruri olan hizmet
lere taallûk etmektedir. Karşılık gösterilen pa
ralara ait hizmetlerde Yüksek İstişare Kurulu 
genel giderleri, tapu harçları ve akarlar her 
çeşit giderleri, düşünülmiyen giderler, hükme 
bağlı borçlar gibi ekserisinin ödeneği tahmine 
müstenit olan bölümlerdir. Binaenaleyh bu bö
lümlerde bir artık bulunması tabii görülerek 
bun1 arın devamı icabeden yukardaki tertiplere 
nakli komisyonumuzca da uygun görüMüştür. 

Karşılıksız borçlara taallûk eden (18 558) 
liralık ödeneğe gelince: 

Bunların ekserisinin elektrik sarfiyatı, teda

vi ücreti ve Gureba Hastanesinin tahakkuk eden 
et alacağı, telefon giderleri ve bir suçlu memu
run Af Kanunundan istif adesiyle tahakkuk eden 
açık maaşı gibi evvelden kestirilmesi mümkün 
olmıyan hizmetlere ait bulunduğu ve ödeneğin 
gelir fazlasiyle karşılanacağı anlaşılmış bulundu
ğundan Komisyonumuzca da kabule şayan görül
müştür. # 

Bu suretle tasarının 1 - 4 ncü maddeleri ay
niyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Katip 
Bursa 

UT.Şaman 
Bolu 

M. Oüçbilmee 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İstanbul 

C. TürkgelM 
Konya 

R. Birand 
Seyhan, 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaj 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Giresun 
M. Şener 

Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 

Vm.S. .Ban 

8 
Trabzon 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Aydın 
E. Menden* 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İstanbul 
F. Saytmer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Bize 
0. Kavrakoğlu 
Sivas 

H. îmre 

'. F. Kalay cıoğlu 

(S.'Sayss^âO£) 
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HÜKÜMETİN TEKL.ÎFÎ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(15 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli! cet
velde (1948 - 1949 yılları karşılıksız borçları) 
adiyle yeniden açılan 506 ncı bölümüne (18 559) 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan ve Mali
ye Bakanı yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
A. Mender«8 Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlü 
Devlet Bakam Adalet Bakam 

F. L. Karaosmanoğlu H. ötyörük 
Millî Savunma Bakam İçişleri Bakam 

Refik S. İnce K. Nasuhioğlu 
Dışişleri Bakam Maliye Bakam 

H. Polatkan 
Millî Eğitim Bakam Bayındırlık Bakanı 

T. İleri K. Zeytinoğlu 
Eko. ve Ticaret Bakam Sa. ve So. T. Bakam 

Z. H. Velibeşe Dr. E. H. Üstündağ 
G. ve Tekel Bakam Tarım Bakam 

N. özsan N. lyribo» 
Ulaştırma Bakam Çallıma Bakam 

8. Kurtbek 
işletmeler Bakam 

(S . Sayısı: 107) 
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Hükİmttin teklifin* bağlı 

0J5TVK, 

B. M. ödeneğin çeşidi 

301 Merkez büro giderleri 
3 öteberi giderleri 

302 İller büro giderleri 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 

Düşülen 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedayi giderleri ve yol
lukları 

1 Merkez ' .- . 
2 ÎUer 

406 

417 

424 

456 
476 
* 

505 

Bölüm toplamı 

Komisyonlar huzur ücretleri 
özel Kanunu gereğince kurulan yüksek istişare kurulu genel 
giderleri 

Vakıf akarlar giderleri f ^ " ; ' , % ' ' " ; ı " ' 
Tapu harç ve giderleri 
Başka her çeşit giderler 

9RP«H3A vOftJftDlî 

Hayrat giderleri 
Aydınlatma 

Dtişünülraiyen giderler 

Krçrs giderleri 

Hükme bağlı borçlar 

Eklenen 

7 000 

1 500 
1 000 

3600 
ı, jı-.ır •. i 

500 

2 500 

2 500 
sşsates 

500 

7 000 
1 000 

8000 

1 000 
500 

1 500 

OlrTIL TOPLAM 15 000 15 000 

,( S. Sayım : 107 )' 





S. Sayısı: |Q8 
Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Büt

çe Komisyonu raporu (1/145) 

T. C. 
Başbakanlık 21 .11 . 1951 

« Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/1907,, 6 - 615 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekel, Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 16 . II . 1951 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle bir
likte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Birinci madde — 
1950 yılı Bütçesinin mahkeme giderleri tertibine konulmuş olan (20 000) liralık ödeneğin ta

mamı sarf edilmiş ve ödenmesi gereken bâzı mahkeme masrafları ödenek olmaması yüzünden te
diye edilememekte bulunmuştur. 

İdare aleyhine açılan Çay, istimlâk ve Alaçam îdare binası yangını gibi dâvalardan mütevellit 
olarak ödenmesi hüküm altına alman tazminat faiz ve mahkeme giderleri de bütçedeki (50 000) 
liralık ödenek tamamiyle sarf edilmiş bulunduğundan ödenememektedir. 

Bu sebeplerle mahkeme masrafları tertibine (20 000) ve hükme bağlı borçlar tertibine de 
(160 000) liranın eklenmesi ve bunların 733 Çam altı ve Tavşan tuzlalarında yaptırılacak yeni te
sis ve tevsi giderleri bölümünden bu yıl sarfına imkân görülemiyeceği anlaşılan ödeneğin tasar
rufu ile karşılanması mümkün görülmüştür. ^HMP^'-*^^ 

605 nci (4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince şarapçılara verilecek 
prim ve yapılacak başka yardın ve ödemeler) tertibine konulmuş olan (50 000) liralık ödenek
ten özel şarap yapıcıları arasında yapılan müsabakada derece alanlara (5 000) lira tevzi edilmiş
tir. Bakiye kalan (45 000) liraya mukabil, 1950 yılının on ayı içinde yabancı memleketlere ihraç 
edilmiş bulunan 550 000 litre şarap için Bakan 1ar Kurulu karariyle tesbit edilmiş olan beher lit
reye 10 kuruş hesabiyle, (55 000) lira prim tahakkuk etmiş olduğundan (10 000) lira ödeneksiz 
borç kalmıştır. 

1950 yılmm son iki ayı içinde İdaremizce (50 000) ve hususi âmillerce de 50 000 litre daha şa 
rap ihraç edilmesi muhtemel bulunduğundan bunlar için ödenmesi gerekli prim (10 000) lira olup 
yukarda zikri geçen (10 0Ö0) lira ile birlikte ceman (20 000) liraya ihtiyaç vardır. Bunun 480 
nci (Yurt d-şı acenta ve mümessilliklerin her türlü giderleri) bölümündeki tasarruf ile karşılan
ması mümkün görülmüştür. 

İkinci madde 
1. 1 . I . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-



nunu gereğince yapılacak ödemeler için 1949 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de yeniden açılan 6/A bölümüne olağanüstü ödenek olarak konulan 131 200 lira ödenekten yıl 
sonuna kadar 129 416 lirası sarfedilmiş tertibinde 1 785 lira bakiye kalmıştır. Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince memurların itibari hizmetleri karşılığı olarak sözü geçen sandığa bu miktarlar 
dışında daha 23 500 lira ödenmesi icap etmekte bunun ise karşılığı bulunmamaktadır. 

2. 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 14 ncü (tedavi, yol ve başka giderler) 
tertibindeki 86 000 lira ödeneğin 84 501 lirası senesi içinde sarfedilmiş bakiye 1 500 liranın da 
mahsubu ikmal edilmek üzere bulunmuştur. Halbuki bu tertipten 4 000 lira daha karşılıksız borç 
tahakkuk etmiştir. 

3. Yine 1949 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 34 ncü (işçilere ve çocuk 
yuvalarına yardım) bölümündeki 340 000 lira ödenekten 333 893 lirası sarfedilmiş olup geri kalan 
6 107 liraya müsteniden de tediye yapılmak üzere bulunulmuş ise de aynı tertipten bunların m 
dışında ayrıca 24 000 lira borç tahakkuk etmiştir. 

Bu bölümdeki ödeneğin tahakkuk eden masrafa kifayet etmemesi sebebi, bu bölümden işçilere ölüm, 
doğum, hastalık ve evlenme gibi hallerde yardım yapılması ve bu hâdiselerin de miktarının evvel
den kestirilmesi mümkün olmamasından doğmaktadır. 

Diğer taraftan hâdisenin vukuundan sonra tahakkuk edecek yardımın da bâzı ahvalde müsta
hak işçiler tarafından ödeneğin hitamından sonra müracaatta bulunmaları, bu istihkakların karşı
lıksız kalmasına sebeb olmaktadır. 

Bölümün adı yardım ise de mahiyeti itibariyle diğer yardımlar gibi değil îş Kanunu hükümleri
ne göre hazırlanmış bulunan Tekel işletmeleri îç Yönetmeliği hükümleri dairesinde işçilere öden
mesi zaruri bulunan doğum yardımı, ölüm yardımı, cenaze masrafı, hastalık gündeliği, izin gün
deliği gibi İdarenin ihtiyarına bağlı olmıyan sosyal yardımlardır. 

Bu suretle tahakkuk etmiş bulunan karşılıksız borçlar için Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğından resmî ve hususi hastaneler ile işçiler tarafından tevali eden müracaatlara nihayet verilebil
mesi için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

23 . II . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

hazırlanmış bulunmaktadır. 
Aktarmaya taallûk eden cetvelin de tetkikm-

dan anlaşılacağı veçhile, mahkeme giderleri, mah-
kûmunbih borçlar ve şarapçılara verilecek prim 
ve başka yardımlar gibi hizmetlere aktarma yapıl
ması istenilmektedir, ödenekleri tahmine müste
nit konulan ve yıl 'içinde ödenek üstünde tahak
kukların vukuu mümkün bulunan bu hizmetlere 
aktarmalar yapılması Komisyonumuzca da tabiî 
ve istenilen ödeneklerin tertiplerinde artık kalan 
bölümlerden indirme yapılarak karşılanması uy
gun görülmüştür. 

Karşılıksız borçların izahı tasarıya bağlı cet-

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. i/145 
Karar No. 52 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın 21 . II . 1951 tarihlî ve 6/615 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun 
tasarısı Komisyonumuza verilmekle Tekel Genel 
Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığının yetkili tem
silcileri hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, Genel Müdürlüğün 1950 yılı Bütçesi
nin türlü tertipleri arasında (200 000) liralık ak
tarma yapılmasını ve yeniden açılacak 1949 yılı 
karşılıksîz borçlar bölümüne (51 500) liralık ola
ğanüstü ödenek konulmasını temin maksadiyle 
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s 
velde tafsilen izah edilmiş olup istenilen bu öde
nek de Komisyonumuzca kabule değer bulun
muştur. 

Bu suretle tasarının birinci ve ikinci madde
leriyle diğer yürürlük maddeleri ayniyle kabul 
edilmiş ve Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
istanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

B. Şaman 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Ankara 
M. Bayramöğlu 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Aydın 
E. Menderes 

Bolu 
M. Güçbümet 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Konya 
R. Birand 

Seyhan 
Dr.,8. Ban 

Çanakkalt 
K. Akmanîar 

Giresun 
M. Şener 

Kastamonu 
B. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 

Trabzon 

Elazığ 
ö. F. Sanaç 

istanbul 
F. Saytmer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Bize 
O. Kavrakoğlu 
Sivas 

M. îmre 

8. F. Kalay ctoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya-

pilmasî hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel «Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(200 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de (1949 yılı karşılıksız borçları) adı ile yeni
den açılan 506 ncı bölüme (51 500) liralık ola
ğanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan Derlet Bakanı 
A. Menderm Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Milli Savunma Bakanı 
Refik Ş. înce 

Dışişleri Bakanı 

Milli Eğitim Bakanı 
T. Heri 

Adalet Bakanı 

içişleri Bakamı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
B. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakam 
Z. B. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakam 
tf. öman 

Dr. E. B. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
Nihat îynboe 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Islatmalar Bakam 

Çalışma Bakanı 
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Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

419 Mahkeme giderleri 

480 Yurt dışı acenta ve mümessilliklerin her türlü giderleri 20 000 

605 Hükme bağlı borçlar 

605 4250 sayıh ispirto ve Ispitolu İçkiler İnhisarı Kanunu, gere
ğince şarapçılara verilecek prim ve yapılacak başka yardım 
ve ödemeler 

733 Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırılacak, yeni tesis ve 
tevsi giderleri 180 000 

Toplam: 200 000 

20 000 

160 000 

20 000 

200 000 

\>m<i 
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S. Sayış* :j M 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müflürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/144) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 31 . II . 1951 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt - 71 - 1478, 6/617 • . 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Posta, Tegraf ve Telefon İşletme Genel Müddürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı «A» işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunun 16, II . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırman Kanun tasa
rısının gerekçe ve iişiklikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzeiderim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Bölüm 201 - Madde 2 — iller memurları aylığı 
Bu tertip için yıl bütçesiyle alınan ödenek 21 591 500 liradır. Bundan 18 755 025 lirası dokuz 

ay içinde harcanmış ve geriye 5 836 475 lira ödenek kalmıştır. 9 aylık gidere nazaran yıl sonuna 
kadar bu tertipten 6 251 673 liraya ihtiyaç hâsıl olacağı görülmekte ise de 4598 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi gereğince bir veya iki üst dereceye terfi edeceklerin çokluğu göz önüne alınarak 
daha 500 000 lira ödenek alınmasının zaruri olacağı anlaşılmıştır. 

Bölüm 202 - Madde 1 — Merkez memurları ücreti 
Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 103 200 liradan ibaretti. Münhallerin açık bırakılması 

suretiyle bundan ancak 39 891 lirası 9 ay içinde sarf edilmiş ve yılın geri kalan üç ayı için elimizde 
63 309 lira ödenek kalmıştır. Her türlü ihtimaller de göz önüne alınsa bile bu miktardan 40 000 lira
sının hizmetsiz kalacağı anlaşılmıştır. 

Bölüm 202 - Madde 2 — iller memurları ücreti 
Bu tertip içinde 1950 yılı Bütçesiyle 373 500 lira ödenek alınmıştı. Yılın dokuz ayı zarfında 

243 571 lira harcanmış ve geriye 129 929 lira ödenek kalmıştır. Dokuz aylık sarfiyat göz önüne 
alındığı takdirde üç aylık ihtiyaç için 81 190 liranın kâfi geleceği ve her türlü ihtimal göz önüne 
alındığı takdirde bile 35 000 liranın tasarrufu mümkün olacağı anlaşılmıştır. 

Bölüm 202 - Madde 3 — Merkez hizmetlileri ücreti 
Bu tertip için bütçe ile alman ödenek 251 040 Uradır. Bundan 161 455 lirası dokuz ay 

içinde harcanmış ve geriye 89 585 lira kalmıştır. Bu miktardan 53 817 lirasının yıl sonuna kadar 
olan ihtiyacı karşılıyacağı ve bu sebeple her türlü ihtimal karşısında bile 20 000 liranın hizmetsiz 
kalacağı anlaşılmıştır. 



Bölüm 202 - Madde 4 — îller hizmetlileri ücreti 
Bu tertip için bütçe ile alman ödenek 3 597 480 liradır. Alman tasarruf tedbirleri neticesinde 

Kasım 1950 sonuna kadar bundan ancak 2 219 810 lirası harcanmış ve geriye 1 377 670 lira öde
nek kalmıştır. Yapılan harcamalara göre yıl sonuna kadar 739 936 liranın geri kalan üç aylık müd
det için ihtiyacı karşıkyabileceği ve bu suretle 560 000 liranın kesin olarak tasarruf edilmiş olacağı 
anlaşılmıştır. 

Bölüm 203 - Madde 1 — Merkez geçici hizmetliler ücreti 
Bu tertip için bütçe ile alman ödenek 202 920 liradır. Alman tasarruf tedbirleri neticesi ola

rak dokuz ay içinde yapılan masraf ise ancak 68 303 lirayı bulmuştur. Şu hale göre her türlü ihti
maller göz önüne alınarak geri kalan üç ay için 44 617 lira alıkonulduğu takdirde dahi 90 000 
liranın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 203 - Madde 2 — iller geçici hizmetlileri 
Bu tertip için bütçe ile alman ödenek 64 440 liradır. Bundan Kasım 1950 sonuna kadar 

33 089 lirası harcanmış ve geriye 31 351 lira kalmıştır. Yapılan sarfiyat göz önüne alınarak yıl 
sonuna kadar 16 000 liranın hizmetsiz kalacağı anlaşılmıştır. 

Bölüm 204 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 
Bu tertip için 1950 bütçesiyle alman 650 363 liradır. Bundan dokuz ay içinde harcanan mik

tar ise 134 216 lirayı ancak bulmuştur. Mevcut uzmanlarla yıl içinde gelmeleri muhtemel olanla
rın ücretleri de göz önüne alındığı takdirde bile yıl sonuna kadar 422 080 liranın tasarruf edile
bileceği anlaşılmıştır. , 

Bölüm 205 — Geçici tazminat 
Bu tertip için bütçe ile alınan 263 000 lira ödenekten dokuz ay içinde 173 228 lira harcanmış, 

89 722 lira kalmıştır. Her türlü ihtimâl göz önüne alınsa dahi yıl sonuna kadar 20 000 liranın ta
sarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 206 - Madde 2 — îller Memurlari Çocuk zammı 
Bu tertip için 1950 bütçesiyle 2 305 000 lira ödenek alınmıştı. Yılın dokuz ayında fiilen yapılan 

tediye 1 811 365 lirayı bulmuş ve geriye 493 635 lira -ödenek kalmıştır. Buna göre yıl sonuna ka
dar daha 603 788 lira ödeneğe ihtiyaç bulunacağı anlaşılmakta ise de 19 yaşını ikma.1 edenlerden 
bilâhara yüksek tahsile devam edenlere ait çocuk zamlarının ödenmesi lâzımgeleceği ahiren Maliye 
Bakanlığıyle Sayıştay arasında kararlaştırılmış ve esasen bu tertipten yapılan giderler daima 
artmakta bulunmuş olduğu cihetle yılın geri kalan ayları için daha 136 000 liranın ilâvesi lüzumlu 
görülmüştür. 

Bölüm 206 - Madde 4 — llleı: Memurları Doğum yardımı 
Bu tertip için bütçe ile 244 000 lira ödenek alınmıştı. Dokuz ay içinde fiilen yapılan tediye 

284 200 lirayı bulmuştur. Bu vaziyete göre yılın diğer üç ayı için elde ödenek kalmamakla beralıer 
4598 sayılı Kanun izahnamesindeki hükme dayanılarak 40 200 lira ödenek üstü masraf yapılmış 
bulunmaktadır. Bu itibarla yapılan bu masrafı karşılamak ve yılm geri kalan üç aylık ihtiyacı 
temin etmek için daha 160 000 liralık ödenek istenmesi, zaruretinde kalınmıştır. 

Bölüm 209 - Madde 2. •--- % 5 emekli ve % 25 giriş keseneğiyle artış farkları karşılığı 
Bu tertip için bütçe ile 1 646 695 lira' ödenek alınmıştı. Yılın dokuz ayında bu miktarın 1 235 550 

lirası harcanmış geriye 391 045 lira kalmıştır. 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre bir veya iki 
üst derecelere terfi ettirilen memurlar maaş karşılığı olarak 202 nei bölümün 1 nei maddesine 500 000 
Ura ilâve edilmekte olduğuna göre bu tertibe de 20 000 liranın aktarılması zaruri görülmüştür. 

Bölüm 209 - Madde 3. — % 1 ek karşılığı 
Bu tertip için bütçe ile 299 399 lira alınmış ve Emekli Kanunu hükümleri gereğince tamamı 

Emekli Sandığına ödenmiş ise de 1950 yılı Bütçesi »ün aylık ve ücret bölümleri toplamı 30 647 920 lira 
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olduğuna göre % 1 ri 306 479 lira olduğundan bütçenin tanziminde her nasılsa 7.080 liranın eksik ko
nulduğu ve Emekli Sandığına 306 479 liranın tediyesi kanun hükümleri icabından Bulunduğu cihet
le bu noksanın ikmali için bu tertibe 7 080 liranın aktarılmas zaruri bulunmuştur". 

Bölüm 209 r Madde 4 — Emekli ikramiyesi 
Bu tertip için bütçe ile 250 000 lira ödenek alınmıştı. Yaş haddini doldurmuş veya istekle

riyle emekliye ayrılmış olanlara yapılan tediyeler dolay isiyle bu miktar yılın birçak ayı içerisinde 
tamamen harcanmıştır. Gerek kendi istekleri ve gerek Emekli Sandığı Kanununun verdiği yet
kiye istinaden İdarece emekliye ayrılmaları zaruri görülenlerin ikramiye istihkaklarını ödiyebil-
mek için daha 575 000 liraya ihtiyaç görülmektedir. 

Bölüm 302 - Madde 4 — İller aydınlatması 
Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 160 000 liradır. Bundan"108 669 lirası Kasım 1950 sonuna 

kadar harcanmış ve geriye 51 331 lira kalmıştır. Ancak, Ankara Telsiz binası ile Yozgad, Kırşehir. 
Beypazarı, Göynük, Polatlı, Kayseri, Zonguldak ve Adana'daki telefon santral binaları inşaatının 
bitmiş, bir kısım eski binalarda elektrik tesisatı yaptırılmış ve bir kısım mahallerde belediyelerce 
idare edilen elektrik cereyan bedellerinin yükseltilmiş olması itibarile bu paranın yıl sonuna kadar 
olaıı^ ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıldığından daha 40 000 liranın bu tertibe ilâvesi lüzumlu 
görülmüştür, 

Bölüm 302 - Madde 5 — iller ısıtması 
Bu tertip için, bütçe ile 260 000 lira ödenek alınmıştı. Bunun 186 217 lirası Kasım 1950 

sonuna kadar harcanmış ve geriye 73 783 lira kalmış ise de inşaları bitmiş olduğu yukarıki mad
dede gösterilen binalarda kalorifer tesisatı da vücuda getirilmiş olması ve geçen sene kışın uzun 
sürmüş olmasından stokların tükenmiş bulunması dolayısiyle yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşı-
lıyamıyaeağmdan bu tertibe daha 10 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

» 
Bölüm 306 - Madde 1 — Bakıcı ve dağıtıc giyecekleri 

Bu • tertipten bütçe ile alınan ödenek 900 000 liradır. Yılın dokuz ayında harcanan para 447 503 
lira olup yapılan tetkikatta bundan yıl sonuna kadar ancak 362 497 lirasının harcanabileceği ve 
95 000 liranın hizmetsiz kalacağı neticesine varılmıştır. 

Bölüm 303 - Madde 2 — îller tedavi giderleri 
Bu tertip için bütçe ile alman ödenek 95 000 liradır. Bunun 86 993 lirası Kasım 1950 sonu

na kadar harcanmış ve geriye 7 569 lira kalmırtır. Hastane ve sanatoryumlar fc, hastaların ta
burcu edilmesinden çok sonra fatura ibraz etmeleri ve yatırılan hastaların artışı gözönüne alınarak 
daha 70 000 liranın ihtiyacı ancak karşılıyabileceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 309 - Madde 1 — tiler taşıtları işletme giderleri 
Bu tertipten bütçe ile alınan ödenek 175 000 liradır. Geçen dokuz aylık devre içinde bu mik

tarın '108 158 lirası-harcanmış ise do p*»sta nakliyatı ve f-en dairesi ihtiyacı için yeniden mubayaa 
ohman kamyonlarla vesait adedi artmış ve posta nakliyatı idare vasıtalariyle yapılan istanbul, 
Ankara ve Izmirden başka diğer mühim bâzı merkezlerimizin posta nakliyatı da idarece yapıknı-
ya başlanmış ve şehir içi posta trafiki a rtmış olduğundan yıl' sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıya-
büraek için daha 20 000 liranın bu tertibe ilâvesilâzımgelmiştir. 

Bölüm 309 - Madde 2 — iller taşıtları onarma giderleri 
Bu tertip içinde 1950 yılı Bütçesiyle 100 000 lira ödenek alınmıştı. Bundan dofeız ay içinde 

78 181 lirası fiilen sarf edilmiş ise de posta ve fen işlerinde çalıştırılan kamyon adedi fazlalaştığı 
gibi 1949 senesine kadar 5 tane olan posta vagonu, yeniden 30 posta vagonu mubayaası suretiyle 
35 e çıkmış ve bunların onarılması işi de o nispette artmıştır. Bundan başka Devlet Demiryollarmca 
tamir edilip fatura edilen vagon tamir ücretleriyle deniz yollarmca tamir edilen motor tamir 
ücretine dâhil olmak üzere daha 80 000 lira ödeneğe ihtiyaç bulunduğa anlaşılmıştır. 
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Bölüm 414 — Posta taşıma giderleri 
Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 1 500 000 lira ödenek alınmıştı. Her ne kadar Kasım 1950 

sonuna kadar bunun ancak 978 488 lirası sarf edilmiş ise de 8 Haziran 1950 tarihinden itibaren 
meriyete giren Posta Kanununa göre tren ve gemilerde taşman postalar için Devlet Demir ve Deniz
yolları idarelerine ödenecek ücretler için daha 195 000 liralık ödenek alınması zarureti hâsıl 
olmuştur. 

Bölüm 418 — Faiz ve Acyo 
Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 750 000 lira ödenek alınnûştı. Merkez Bankası çıkarılacak bo

noları ancak 9 ay bir vâde ile iskonto etmekte olduğundan 1947-1949 yıllarında çıkarılan bonoların 
1950 içindeki normal ve mükerrer yenilenmeleriyle 1950 yıh içinde çıkarılacak bonoların bir defaya 
mahsus faiz ve acyo karşılıklara hesap edilerek 1950 yılı- için çıkarılacak bonoların aynı yıl için
de yenilenmelerine mecbur kalmamak için yılın ilk üç ayında mevcutla idare edilerek bono çıka
rılmaması düşünülmüştü. 

Ancak, bâzı mübrem ve zaruri ihtiyaçlar yılın ikinci ayında 5 000 000 liralık bono çıkartılma
sını icabettirmiç ve bu suretle bu miktar,bononun önümüzdeki Şubat ayında yenilenmesi zaruretin
de kalınmıştır. Bir milyon liranın 9 aylık iskonto bedeli Muamele Vergisiyle birlikte 8 250 lirayı 
bulmakta olduğundan 5 000 000 liralık bononun yenilenmesi için 41 250 liraya, ihtiyaç hissedil
mekte ise de Ziraat Bankasiyle yapılan para nakli masraflarından 6 250 lira bir tasarruf sağlanmış 
olduğundan bu. miktar çıkarıldıktan sonra daha 35 000 liraya ihtiyaç hissedilmiştir. 

Bölüm 421 - Madde 1 — Bendiye, Hurç, Çanta ve Çuval satın alma giderleri "ve ilân ücretleri 
Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 150 000 lira ödenek alınmıştı. Bundan 105 882 lira, Kasım 

1950 sonuna kadar harcanmış ve geriye 44 118 lira kalmıştır. Ancak. Amerikalı Uzman tarafın
dan ihdas edilen açık muamele ve liyas usulü dolayısiyle kurşun ve sicim sarfiyatı fazlalaşmış 
vo merkezlerimizde bu nqvi malzeme tükenmiş olduğundan yılın geri kalan kısmı için daha 10 000 
liraya kati ihtiyacımız vardır. 

Bölüm 722 - Madde 2 — Mevcut'ara'ilâveten alınacak makinalar, melzeme ve yapılacak tesisler 
Bu tertip için 1950 yılı bütçesine 2 120 000 lira ödenek konulmuştu. Satmalmmasına teşebbüs 

edilen malzeme ve yaptırılacak tesisler için uzun müddet istekli bulunmaması sebebiyle yıl sonuna 
kadar bundan 560 000 liranın hizmetsiz kalacağı anlaşılmıştır. 

1950 y,]h gidfr bütçesine konulan ödenekten ilişik cetvelde yazılı tertiplere ait ödeneklerin 
özel gerekçelerinde işaret edilen sebebler dolayısiyle yıl sonuna kadar olan ihtiyaçları karşılama
ya kâfi gelmiyeceği anlaşılmış olduğundan, bunlardan özlük haklar kısmına dâhil bulunan ter
tipler için 1 398 080 lira, yönetim ve İdare hizmetlerine taallûk eden tertipler için de 477 000 
liralnk ödeneğe ihtiyaç hissedilmiş ve bu miktar diğer çeşitli bölümlerden yapılacak aktarmalarla 
karşılanması temin edilmiştir. 

Bundan başka, 5584 sayılı Posta Kanunu 3 Mart 1950 tarihinde Yüksek Meclisçe kabul edilerek 
8 Mart 1950 tarihinde yayınlanmış olduğundan bu tarihten evvel yürürlüğe giren 1950 yılı Bütçesin
de bu kanunun malî hükümleri göz önüne alınamamıştı. 

Yayınlandığı tarihten üç ay sonra, yani 8 Haziran 1950 tarihinde yürürlüğe giren kanunun 6 ncı 
maddesinin 2 nci bendiyle 4454 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Memur
ları Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun 51 nci maddesindeki munzam çalışma ücretlerine ait 
hüküm, tatil günleri çalışmalarına da teşmil edilmek suretiyle tevsi edilmiş olduğundan 1950 yılı ta
til ücretlerinin mevcut ödenekten tediyesini sağlamak için 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetveldeki 211 nci bölüm unvanının değiştirilmesi lâzımgelmiş ve kanunun 2 nci maddesi bu esa
sa göre tedvin edilmiştir. 

( S. Sayısı ; 109) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. MIM. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/144 
Karar No. 53 

23 . II . 195i 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Mü
dürlüğünün 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Ulaştınna Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
21 . II . 1951 tarihli ve 6/617 sayılı tezkeresiy
le Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Komis
yonumuza verilmekle P. T. T. Genel Müdür Mu
avini ve Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisi 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

"Paşan, Genel Müdürlüğün 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin türlü ter
tipleri arasında (1 858 080) liralık aktarma ya
pılması ve aynı yıl bütçesinin 211 nci bölüm un
vanının değiştirilmesini temin maksadiyle hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Aktarma yapılan bölümlerin aylıklara, çocuk 
zammı ve doğum yardımına, emekli keseneğine. 
aydınlatma ve ısıtmaya, tedavi giderleri, t:;.-.it 
giderleri, taşıma giderleri, faiz, acyo, posta hiz
metleri gibi şahsi haklara veya idarenin hizmetle
rine mütallik ve yapılması zaruri giderlere taal
lûk etmektedir. Bunların tasarrufu kabil görü
len bâzı ödeneklerden aktarma yapılmak sure
tiyle karşılanmaları mümkün görülmüş ve bu bö
lümlerin her birinin imkânları Hükümet gerek
çesinde gösterilmiştir. Bütçenin kabulünden son
ra meriyete giren 5584 sayılı Posta Kanununun 
6 ncı maddesinin fazla mesai günlerine ait hük
mün tatbik edilebilmesini ve bütçenin 211 nci bö
lümüne mevzu ödenekten bu maksatla da tediye 
yapılmasına imkân temin için evvelce yalnız 4454 

sayılı Teşkilât Kanununun fazla mesaiye mfita-
allik 51 nci maddesi hükmünü tatbik etmek üzeı 
re yazılmış bulunan bölüm unvanının her iki ka
nunda emrolunan fazla mesai tahakkukatmm ay
nı bölümden ödenmesini sağlıyacak şekilde dü
zeltilmesi zarureti hâsıl olnraş ve tasarının ikinci 
maddesi bunu temin için tanzim edilmiştir. 

Komisyonumuz, bu izahlar ve tetkiklerden 
sonra tasarının gerek birinci ve gerekse ikinci 
maddelerini, diğer yürürlük maddesiyle birlikte 
ayniyle kabul etmiş bulunmaktadır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
tstanJbu] Burdur 

E. Adakan F. Çelikbaş 
Kâtip 
Bursu 

H. Şaman 
Bolu 

M. Güçbümez 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
istanbul 

C. Türkgeldi 
Konya 

R. Birand 
Seyhan 

Dr. S. Ban 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Giresun 
M. Şener 

Kastamonu 
. H. Türe 

Konya 
M. A. ttlgen 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Aydın 
E. Menderes 

Elâzığ 
ö. F. Sanac 

istanbul 
F. Sayımer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Rize 
O. Kavrahoğlu 
Sivas 

H. İmre 

( S. Bayisi : 109 ) 
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Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Posta:, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde 
yazılı tertipleri arasında 1 858 080 liralık aktar
ma yapılmıştır. 

MADDE 2. —Posta , Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müürlüğü 1950 yalı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin 211 nei bölüm 
unvanı (4454 sayılı Kanunun 51 nei ve 5584 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddeleri gereğince Verilecek 
fazla mesai ücreti) şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer 

MADDE 4. — Bu iKaaunu Maliye ve Ulaş
tırma Bökanları yürütür, 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
Refik 8. tnae 

Dışişleri Bakanı 

Mîllî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z, E. Velibeşe ş 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Adalet Bakanı 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. Ekrem H. Üstündağ 

Taran Bakanı 
İV. îybiboz 

Çalışma Bakanı 

İşletmeler Bakanı 

( S . SaythiV 109) 
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Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

209 

302 

Bölüm toplamı 

40 000 
35 000 
20 000 
560 000 

655 000 

90 000 
16 000 

Aylıklar 
2 tiler memurları aylığı 

Ücretler 
1 Merkez memurları ücreti 
2 iller memurları ücreti 
3 Merkez hizmetliler ücreti 
4 İller hizmetliler ücreti 

Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 

2 İller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Geçici tazminat 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

2 iller memurları çocuk zammı 
4 tiler memurları doğum yardımı 

Bölüm toplamı 

5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler karşılığı 

2 % 5 emekli ve % 25 giriş keseneğile artış farkları karşılığı 
3 % 1 ek karşılığı 
4 Emekli ikramiyesi 

Bölüm toplamı 

iller büro giderleri 
4 Aydınlatma 
5 Isıtma 

Tenzil 
edilen 

106 000 

422 080 

20 000 

Zamme
dilen 

500 000 

136 000 
160 000 

296 000 

20 000 
7 080 

575 000 

602 080 

40 000 
10 1300 

Bölüm toplamı 50 000 

( S. Sayısı : 109 ) 



f. Ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
1 Bakıcı ve dağıtıcılar 

4598 sayılı Kanun geı*eğince ödenecek tedavi 
hıkları 

2 iller 
• • • • • " • • • • " • - - • * , • " ' 

Taşıt giderleri 
1 İller taşıtları işletme giderleri 
2 tiler taşıtları onarma giderleri 

Taşının giderleri 

Faiz ve acyo 

giderleri ve yol-

Bölüm toplamı 

Tenzil 
edilen 

95 000 

Zamme
dilen 

70 000 

20 000 
80p00 

100 000 

195 000 

35 000 

Posta hizmetleri 
1 Bendiye, hurç, çanta ve çuval satmalma ve onarma giderleri, 

ilân ücretleri 10 000 

Telli, telsiz telgraf ve telefon işletmesiyle onarılması ve diğer 
giderler karşılığı 

2 Mevcutlara ilâveten alınacak makinalar, malzeme ve yapılacak 
tesisler ' 560 000 

GENEL TOPLAM 1858 080 1858 080 

ı ı <• ! • ı ı 
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