S. Sayısı:86
Askerî sahra postalarında müstahdem posta, telgraf
ve telefon idaresi memurlarına parasız elbise veril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve
Bütçe encümenleri mazbataları (146)

T. c.
Başvekâlet
Kararlar dairesi müdürlüğü
Sayı: 6/1250
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Askerî Sahra postalarında müstahdem posta, telgraf ve telefon idaresi ^memurlarına parasız
elbise verilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetinin.
1 , IV . 1943 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur.
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Esbabı mucibe
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Askerî sahra posta hizmetinde vazife gören P. T. T. idaresi memurlarının ordu camiası ara
sında sivil kıyafette bulunmaları bu hizmetin ifasiyle disiplin bakımından mahzurlu görülmektedir.
Bu memurların askerî garnizonlara serbestçe girip çıkmalarını temin ve ordu ile olan münasebetle
rini tesis ve tanzim gibi askerî ieaplara müsteniden resmî bir kıyafet taşımalarına zaruret görül
mektedir.
Yalnız askerî sahra posta vazifelerinde muvazzaf bulundukları müddetçe taşıyacakları bu kıya
fete mütaallik kumaş v ^ sair malzemeyi bu memurların bizzat tedarik etmelerine bugünkü iktisadi
duruma nazaran imkân görülmediğinden sözü geçen bu memurlara mezkûr vazifelerde bulunduk
ları müddetçe Millî Müdafaa vekâletince bir kat elbise ve palto ve ayakkabının parasız verilmesi
icabetmekte bulunmuştur.
Yedeksubay ve askerî memur hukuk ve sıfatım liais bulunmıyan bu memurların subay ve askerî
memurlara benzememesi ve diğer bakımdan memuriyet sıfatlarının korunması maksadiyle erler
den tefriki için orduda mevcut .ve -orduya ait bir rütbe alâmeti bulunmıyaeak surette vekâletçe
tâyin ve tesbit edilecek şekilde bunlar içki hususi bir kıyafet kabul edilmiştir,

~2MtUÎ Müdafi» encümeni maabfttası
T. B. M. M.
MUU Müdafaa encümeni
Esas No, 1/46
Karar flo. $

3 . V . 1943

Yüksek Reisliğe
Askerî Sahra postalarında müstahdem Posta
ve telgraf ve telefon idaresi memurlarına para
sız verilecek elbise hakkında Millî Müdafaa ve
kâletince hazırlanarak Başvekilliği» 21.IV.1943
tarih ve 6/1250 sayılı yazısiyle gönderilen
ve encümenimize havale edilen kanun lâyihası
ve mucib sebebleri, Millî Müdafaa vekâletiyle
Maliye vekâletinin salahiyetli memurları hazır
olduğu halde görüşüldü.
Aşağıdaki
mıştır :

noktalarda

değişiklikler yapıl

1. Orduda, Sahra postalarında çalışan Pos
ta ve telgraf ve telefon memurlarından maada
seyyar orduda hizmet gören Maliye vekâletine
mensup muhasebe memurları da mevcuttur.
Bunların da aynı mucip sebepler zaruretiyle
sivil kıyafette bulunmamaları icab eylediği ge
rek Maliye vekâleti salahiyetli memurunun tek
lifi ve bu teklife M. M. vekâleti mümessilinin
de iştiraki Encümenimize* ittifakla kabul edil
miş olduğundan kanunun başlığı böylece değiş
tirilmiş ve metne de bu maksadı sağhyacak
hüküm konmuştur.

2. Teklif olunan palto yerine, askerlik ha
yatının icaplarına daha uygun olan kabut kon
muştur.
3. Bu suretle verilecek elbiselerin de diğer
askerî şahıslara verilen elbiseler gibi ayni mi
ada tabi olacakları hakkında kanuna hüküm
eklenmiştir.
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur.
I. M, En. Reisi
M. M.
Kâtip
Sinob
Tekirdağ
Konya
V, K. încedayı
R. Apak
V. Bilgin
Bursa
Bursa
Ağrı
11. Tuyaç
Gl. A. Atlı
Gl. N. Tınaz
Erzincan
Diyarbakır
Çankırı
Dr. A. Arkan Gl . K. Sevüktekin Ş. Sokmensüer
Kocaeli
Erzurum
Kırklareli
A, Akyürek Ko. Gl. K. Doğan Gl M. Baku
Mardin
Muğla
Dr.A. J/ras
S. Güney
Tokad
Siird
B, Türkan
.s. Çelikkol

Bütçe «ufttmttü nuubatafi
7. B. M, U.
Bütç* «ncümmİ
Saas Not 1/4$
Karar No. 4S

24 . VI . 1843

Yüksek Reisliğe
Askerî sahra postalarında müstahdem pos
ta, telgraf ve telefon idaresi memurlarına pa
rasız elbise verilmesi hakkında Millî Müdafaa
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 2 1 . IV .
1943 tarih ve 6/1250 sayılı tezkeresiyle
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi hası Encümenimize tevdi buyurulmakla Millî
Müdafaa encümeni mazbatasiyle birlikte ve Mil

lî Müdafaa ve Maliye vekâletlerinin salahiyetli
memurları hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu.
Askerî sahra postalarında müstahdem me
murların ordu içinde ve garnizonlarda sivil kı
yafetle dolaşmalanndaki mahzurlar sebebiyle
ve aynı zamanda bu memurların vazifelerini
kolaylaştırmak maksadiyle kıyafetlerinin yek-
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nasak ve ordu kıyafetiyle ahenkli bir hale ge
tirilmesi Eneümenimizce de yerinde görülmüş
ve lâyihanın, Mili Müdafaa encümenince aynı
mülâhazalarla Maliye muhasebe memurlarına
dahi teşmil edilmesi şeklinde değiştirildiği ve
bunlarla birlikte bahse mevzu teşkil edenlerin
yekûnunun 350 yi tecavüz etmiyeceği anlaşılmış
ve Encümenimizee de kabul olunmuştur.
Umum! Heyetin tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur,
Bu M, M.
Beis V.
Beis
Aydm
Çorum
Kastamonu
L Eker
2*. Coşkan
Ol R. Alpman
Kâtip
Bitlis
istanbul
Amasya
F. öym$n
B. Oma
A. K, Yİğitoğlu

Çanakkale
8, T. Arsal

Diyarbakır
Edirne
B. Bekit M. N. Gündütalp

Giresun
A. Sayar

Hatay
H. Selçuk

istanbul
ff. Vlkmen

tzmir
M. Birsel

Konya
Dr JS. Irmak

Kütahya
A. Tiridoğlu

Samsun
M. A. Yörüker

Tokad
Tokad
H. N. Keşmir R. A, SevmgÜ

Trabzon
M. S. Anamur
Zonguldak
H. A, Kuyucuk
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Tozgad
8. îçSe

istanbul
H. Kartel
Kayseri
F. Baysal
Manisa
F. Kurdoğlu

Zonguldak
E. Erişirgil

HÜKÜMKEÎN TEKLİFİ

MİIXI MÜDAFAA

ENGÜMENtNtN DEÖtŞTÎRfŞl

Anken sahra postalarında müstahdem.. Pusta ve
telgraf ve telefon idaresi memurlarına ^parasız
•verütcek elbise hakkında kanun lâyîhası

Askerî sahra postalarında müstahdem Posta,
telgraf vetelefon memurları ile seyyar orduda
vazife gören muhasebe memurlarına parasız
verilecek elbise hakkında kanun lâyihası

MADDE 1. — Askerî .sabra postalarında hiz
met gören, Posta, telgraf ve telefon idaresi
memurlarına askerî sahra poetejarmda vazife
gördükleri müddetçe orduda mevcut v© orduya
ait > bir rütbe alâmeti bubuumyacak surette IMillî.Müdafeaıvekâletiooe tâyin ve tesfoit eedüecek
renk v« şekilde hususi bir kıyafet olınak üzere
bir kat elbtee, palto ve Ayakkabı MiUi Müdafaa
vekâletindi parası» olarak verilir,

MADDE 1. — Askerî sahra pastalarında
hizmet gören posta, telgraf ve telefon İdaresi
memurlarla» Askeri sahra postalarında ;vwrife
gördükleri müddetçe ve seyyar orduda, hizmet
gören muhasebe menturlarraa fevkalade bolle
rin veya seferberliğin ve harbin devamı muddetiaae<ı>rdttda mevcut ve orduya ait .bir rütbe
alâmeti bulunmryacak <gueette Millî MÖdafaa
vekâletince tetkik ve tesbit edilecek renk ve
şekilde hususi bir kıyafet ohnak üzere bir kat
elbise, kaput ve ayakkabı Millî Müdafaa vekâ
letince parasız olarak verilir.
Bu elbise, kaput ve ayakkabı diğer askerî
eşhasa verilen mâya* hükmüne tabidir.

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

MADDE 2. — Hükümdün ikinci maddesi
aynen.

MADDE 3. — Bıı kanun bükifeperiui İcraya
Millî Müdafaa ve Maliye vekiller^lnemurdnr.
6.IV.İ9İ8

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen.

Bş. V:
Ad. V.
M. M. T .
A. B. Türel A. R. Artunkal
Ş. Saraçoğlu
• Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
R. Peker
N . M enemencioğlu F. Ağralı
Ut V.
Na.V.
îk. V.
Yücel
8. Day
F. Sirmen
Zr. V.
S. î. M. V.
G. t V.
Dr. II. Alataş 8, H. tfrgüblü 8. R. Hatipoğlu
Mü. V.
Ti. V.
A, F. Cebesoy
C . 8. Siren
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