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ZABIT CERİDESİ 

On sekizinci inikat 

29-XII . 1944 Cuma 

Münderecat 
Sayfa Sayfa 

1. — Sabık zabıt hulâsası 124 seçilen Kemal Sun ve Dr. GI. Niyazi İsmet 
2. — Havale edilen evrak 124 Gözcü'nün intihap mazbataları 124,125 
3. — Andiçnıe 124 5. — Müzakere edilen maddeler 125 
1. --- Antalya Mebusluğuna seçilen j 1. — Gedikli erbaşı arın maaşlarının tev-

Mesut Çankaya'nın andiçmesi 124 bit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı ka-
4. — Riyaset - Divanının Heyeti Umu- nünün 9 nen maddesinin değiştirilmesi lıak-

ıniyeye maruzatı 154 kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
1, — Bilecik ve İstanbul Mebusluklarına Bütçe Encümenleri mazbataları (1/292) 125 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

İçel mebusluğuna intihap edilen Hamdullah 
Suphi Tanrıöver andiçti. 

Yedeksubay ve yedek askerî memurlar hak
kındaki kanunun 3923 sayılı kanunla değiştiri
len 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine müte
dair kanun kabul olundu. 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3779 sayılı kanunun 9 ncu 

Lâyihalar 
1. —• Birleşik Kırallıkta mamul eşyanın Tür-

kiyeye ihracına müteallik garantilere dair mun
zam Anlaşmanın. 5 ncj maddesine bir (F) fıkrası 
ilâvesi için İngiltere Sefaretiyle teati edilen nota
ların tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/379) 
(Hariciye ve Ticaret Encümenlerine); 

Tezkereler 
2. •— Başvekâlet 1940 ve 1941 yılları ayniyat he

sabı kati cetvelinin gönderildiği hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/222) ("Divanı Muhasebat En
cümenine) ; 

3. -— 1941 yılı Millî Korunma bilançosunun 
gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/223) (Divanı Muhasebat Encümenine); 

1. —• Antalya Mebusluğuna seçilen Mesut 
Çankaya'nın andiçmesi 

1. — Bilecik ve İstanbul mebusluklarına seçi
len Kemal- Şıpı ve Dr. Gl. Niyazi İsmet Gözcü'-
nün intihap mazbataları 

REİS — Bilecik mebusluğuna seçilen Ke
mal Sun ile İstanbul mebusluğuna seçilen Dr. 
GI. Niyazi İsmet Gözcü'nün intihap mazbataları 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun-lâyi
hasının birinci müzakeresi yapıldı. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada son 
verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Malatya İsparta 

Dr. M. Germen N. Baydar K. Turan 

Mazbatalar 
4. —• Jandarma Kanununun 10 ncu maddesi

nin değiştirilmesine dair kanun Lâyihası ve Mil
lî Müdafaa ve Dahiliye Encümenleri mazbatala
rı (1/344) (Ruznameye); 

: 5. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1944 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifiyle 1944 malî yılı Muva-. 
zenci Umumiye Kanununa bağlı (A) ve (D) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(2/54, 1/370) (Ruznameye); 

6. —• Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye An
laşmasının üç ay uzatılması hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Ticaret Encümenleri maz
bataları (1/372) (Ruznameye); 

REİS — Antalya mebusluğuna seçilen Mes
ut Çankaya gelmiştir, andiçecektir. (Mesut Çan
kaya andiçti.) (Alkışlar). 

gelmiştir. Her iki mazbata hakkında da bir iti
raz yoktur. Mazbataları ayrı ayrı yüksek tas-
dikınıza arzediyorum. 

Bilecik mebusluğuna seçilen Kemal Sun'un 
infihap mazbatasını yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saaM : 15 

REİS — Ş. Günaltay 

KÂTİPLER : B. K. Çağlar (Erzincan), N. Baydar (Malatya) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — ANDÎÇMELER 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ -UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

—' 124 — 
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"istanbul mebusluğuna seçilen Dr. Gri. Niyazi 

ismet Gözcü'nün intihap mazbatasını yüksek re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
Jer... Kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3779 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 'Encümenleri 
mazbataları (1/292) [1] 

REİS — Lâyihanın 
Maddelere geçiyoruz. 

ikinci müzakeresidir. 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3779 sayılı kanunun 9 ncu mad

desini değiştiren (kanun 

MADDE 1. — Gedikli erbaşların maaşları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Bilûmum gedikli erbaşlar diğer erat gibi 
Devlet tarafından iaşe ve ilbas edilirler. Bun
lardan arzu edenlerin muayyenatı aynen veya 
mahallî rayiç üzerinden bedelen verilir. 

Bunların kanunen izinli ve tebdilhavalı bu
lundukları zamanlarda iaşe istihkakları kesil
mez. 

[1] Birinci müzakeresi 17 nci inikat zaptın-
dadır, 

Jandarma gedikli erbaşların iaşeleri 4370 
sayılı kanuna göre yapılır. Bunların da kanu
nen izinli ve tebdilhavalı bulundukları müddet
çe iaşe istihkakları kesilmez. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kamın hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye, Ziraat, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka mad
de yoktur. Önümüzdeki pazartesi günü yılba
şına tesadüf etmesi dolayısiyle tatildir. Bina
enaleyh onu takip eden çarşamba günü saat 15 
te toplanmak üzere inikada nihayet veriyorum, 

Kapanma saati ; 15,10 



T. B. H. M. Matbaası 


