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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Eskişehir Milletvekili Muhtar Başkurt ve 
altı arkadaşının, Çifteler Çiftliği arazisinin şa-
gilleri adına bedelsiz olarak tapuya bağlanması 
hakkındaki kanun teklifi, talep üzerine geri veril
di. 

Seyhan Milletvekili- Sinan Tekel i oğlu'nun, 
Varlık Vergisinden af, terkin veya tadil edilen 
miktar ile İstanbul esM Defterdarının bâzı mü
kellefler hakkında yaptığı muameleye dair olan 
sorusu, kendisi oturumda hazır bulunmadığından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

izmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, izmir 
Halkapmar mevkiinde kurulmakta olan Sümer-
bank Mensucat Fabrikasının hudutları dâhilinde? 
bulunan şahıslara ait arazi ile sabun imalâtha
nesinin muhtevi bulunduğu arazinin ne suretle 
satmalındığma dair olan sorusunun cevaplandı
rılması, ilgili bakan oturumda hazır bulunmadı
ğından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm, Türk -
Fransız Komitesinin Louvre Salonunda tertip
lediği Konferansta cereyan ettiği bildirilen hâ
diseler hakkındaki sorusunu, Dışişleri Bakanı ce
vapladı. 

Tekirdağ Milletvekili ZeM Erataman'ın, 14 

Mayıstan evvel ve sonra yurdumuza gelen göç
menlerin sayısı ile nerelerde iskân edildikleri ne. 
ve bir an evvel müstahsil hale getirilmeleri için 
alınması düşünülen tedbirlere dair olan sorusu
na, Tarım Bakanı cevap verdi. 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, Hora
san'a kadar varan dekovil hattının Karaköse'ye 
kadar uzatılması, Ağrı'nın Garpla irtibatım te
min için Tahir Geçidinin İslahı ve Aladağ Yay
lasından Doğu Bayezit'e kadar getirilip halen 
metruk bir vaziyette bulunan su arkının yeniden 
açılması hakkında ne düşünüldüğüne, 

Karaköse'de bir lise açılması için teşefrbüse 
girişilip girişilmediğine dair olan soruları, kendi
si oturumda hazır bulunmadığından, gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

istanbul Milletvekili Sani Yaver'in, kâği tve-
madenî paralar, esham ve tahvilleriyle posta 
pulları üzerine konacak resimlere, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına verilen emisyon 
işlerinin şimdiye kadar düzen ve ayarlanarak 
Maliye Bakanlığının mutabakatına. arzetülip* 
edilmediğine ve 1397 sayılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kararının uygulanış şekline dâir olattr 
sorusunun cevaplandırılması, Maliye' Bakanının 
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4ekKfi üzerine, gelecek Birleşime bırakıldı. 
Eskişehir Milletvekili Muhtar Başkurt'un, 

Amerika Birleşik Devletleri Harb Ekonomisi 
^hazırlıklarının memleketimiz ekonomik hayatı 
röerinde yapaeağı tesirlere, karaborsacılığa ve 
ha;rb halinde temini mümkün olmıyan ithal mal
lar ı ile buğday istihsalimize, akaryakıt ve müna
kale vasıtaları yedek aksamına dair olan sorusu, 
kendisi oturumda hazır bulunmadığından, gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Trabzon Milletvekili Salih Esad Alperen'in, 
•Bahriye Müzesine tahsis edilen istanbul Dolma-
-bahçe camii hakkındaki sorusu, Başbakan Yar
dımcısının teklifi üzerine, bir hafta sonraya 
bırakıldı. 

Erzincan Milletvekillerinin seçim tutanakları 
hakkındaki Tutanakları İnceleme Komisyonu 
.-E&poru ve seçim tutanakları, kabul olundu. 
' İstanbul Milletvekili İhsan Altınel ve 7 arka-

idaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Ah»kkmdaki 5434 sayılı Kanuna ek Kanun tek
lifinin reddine dair olan Bütçe Komisyonu ra
poru, kabul edildi. 

Afyen Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-
.Jna&ı, Büyük Millet Meclisi âzasmm tahsisat 
ve.harcırahları hakkındaki 1757 sayılı Kanuna 
f̂ikSOöO sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiş-
tjyjbftftsine dair alan Kanun teklifi, dikkate ah-
.aan önerge üzerine, Anayasa Komisyonuna 
-serildi. 

/Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, 
Mütetvskilüği ödenek ve yolluklarına mütedair 
olan 756, 1169, 5142 ve 5143 sayılı kanunların 
kaldırılmasına ve 3050 sayılı Kanunun -2 nci 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Posta, Telgraf ve Telefon İdare
siyle Devlet Hava ve Denizyollarında çalışanla
rın miktar ve maaşlarına, bu idarelerin son beş 
senelik gelir ve gider vaziyetlerine, Posta ve 
Telgraf İdaresinin işgal ettiği binalara ve Teş
kilâtında yapılması gereken değişikliklere De
nizyollarının menkul ve gayrimenkul mallarının 
bugünkü rayice göre kıymetlerine, son Hac se
ferlerinde Havayollarında görülen aksaklıklara 
ve Denizyolları İdaresinin Denizbank haline ge-

-*t&ftmesiyle hâsıl olacak farklara dair ne düşü-
*#8RKIiü hakkındaki yazılı soru önergesi Ulaş-

maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin reddi hakkındaki :Bütçe Komisyonu raporu, 
kabul olundu. 

Lübnan'ın, frank sahasından çıkarılması mak-
sadiyle Türkiye ile Fransa arasında teati olu
nan mektupların onanması hakkındaki Kanun 
kabul edildi. 

Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 
5 nci maddesinin değiştirilmesi için yapılan An
laşmanın onanması hakkındaki Kanun, kabul 
olundu. 

Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşma
ları ile 14 Mayıs 1949 tarihli ek protokolün yü
rürlük sürelerinin uzatılması hakkında yapılan 
Anlaşmamn onanmasına dair olan Kanun, kabul 
edildi. 

Damga Eesmi Kanununun 32 nci maddesine 
3478 sayılı Kanunla eklenen 62 nci numaranın 
kaldırılmasına ve 3765 sayılı Kanunla eklenen 
79 ncu numaranın değiştirilmesine dair olun 
Kanun tasarısı ile, 

Adliye Harç Tarifesi hakkındaki 2503 sayılı Ka
nunun 98 ve 99 ncu maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun teklifinin, birinci görüşülme
leri bitirildi. 

19 . I . 1951 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan vekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili İstanbul Milletvekili 

F. Apaydın F. Tekil 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M. önal 

tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/175) 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 

Ağaoğlu'nun, iller Bankasının sermayesi ile 
;ödenmiş sermayesine, ımemıır ve işçi sayısına, 
maaş ve ücretlerinin miktarına ve son beş se
nelik gelir ve giderlerine dair olan yazılı soru 
önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/176) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Tekel idaresinin memur ve işçi 
sayısı ile almakta oldukları aylık miktarına, 
•son beş senelik getir ve giderme, nerelerde 
tütün ziraati yapıldığına, ydhk tütün istihsa-

S o r u . l & r 
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B : 32 19.1 
limize, dahilî ticaret ve istihlâkin inhisar altına i 
alınması sebeplerinin ne olduğuna ve Tekel 
idaresine bağlı fabrikaların kadrolariyle gelir 
ve gider durumlarına dair olan yazılı soru 
önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön- | 
derilmiştir. (6/177) I 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Toprak Mahsulleri ve Petrol Ofis
lerinde çalışan işçi ve memurların sayısı ile al
makta oldukları aylık ve ücretlere ve bu ofis- ı 
lerin son beş senelik gelir ve gider vaziyetleriy-
le ilga edilmeleri halinde ne düşünüldüğüne 
dair olan yazılı soru önergesi, Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/178). 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri | 

Teklifler 
1. — Çankırı Milletvekili Kensn Çığman'm, 

Saraçoğlu Mahallesindeki «D» tipi blok evlerin 
verem mücadelesinde kullanılmak üzere Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanbğı ettirire verilmesi 
hakkında Kanun teklifi (2/129) (Bayındırlık, 
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına), 

2. — istanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'm, 
Millî Piyangonun 1951 Yılbaşı keşidesi birinci 
ikramiyesinin (Göçmen ve Mültecilere Türkiye 
Yardım Birliği) emrine verilmesi hakkında Ka
nun teklifi (2/130) (Maliye ve }-$ütçe Komis
yonlarına) . 

önerge 
3. — Zonguldak Milletvekilleri Fehmi Açık-

1. — Sayın üyelerden bâzilarna izin verilme
si hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı tezkeresi (3/131) 

. 1951 O : 1 
Ağaoğlu'nun, işletmeler Bakanlığına bağlı mü
esseselerle fabrika ve atelyelerde çalışanların 
sayısına, maaş ve ücretlerine, bu müessese ye 
atelyelerin menkul ve gayrimenkul mallarına, 
hangilerinin hususi teşebbüse devrinin düşünül
düğüne, istihsallerimizin maliyet unsurlarının 
nispetleriyle tasarruf imkânlarına ve son beş 
senelik bilançolara dair olan yazılı.soru önerge
si, işletmeler Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/179). 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, kırmızı plâkalı resmî otomo
billerle hizmet otomobillerinin sayısına ve yıllık 
masraflarına dair olan yazılı soru önergesi, Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir (6/180). 

söz ve Rifat Sivişoğlu'nun, Dilekçe Komisyo
nunun 5 . 1 . 1951 tarihli Haftalık Karar cet
velindeki 277 sayılı Kararm Kamutayda görü
şülmesine dair önergesi (4/100) (Dilekçe Ko
misyonuna) . 

Raporlar 
4. — 1945 yılı Millî Korunma Bilançosunun 

gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/44) (Gündeme), 

5. — Radyoloji, radyum ve elektrikle teda
vi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki 
3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesi
ne dair Kanun tasarısı ve Sağlık y* Sosyal Yar
dım Komisyonu raporu (1/102) (Gündeme). 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı Sayın üyelerin hizala

rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

B Î E Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Muzaffer önal (Tokad), Pümzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Çoğunluk vardır, oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

— 278 — 



B : 32 19.1 
Divanının 16 . I . 1951 tarihli toplantısında I 
kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onamına sunulur. 
. T . B. M. M. Başkanı 

Refik Koraltan 

Ağrı Milletvekili Halis öztürk, 1 ay ma
zeretine binaen 15 . 1 . 1951 tarihinden itibaren, 

- Amasya Milletvekili Cevdet Topçu,20 gün ma
zeretine binaen 16 . I . 1951 tarihinden itibaren, 

Balıkesir Milletvekili Salâhattin Başkan, 1 
ay hasta olduğu için 10 . I . 1951 tarihinden 

* itibaren, 
-. i Çoruh Milletvekili Abbas Gigin, 1 ay mazere
tine binaen 15 . I . 1951 tarihinden itibaren, I 

Hatay Milletvekili Cavit Yurtman, 1 ay maze- I 
retine binaen 9 . 1 . 1951 tarihinden itibaren, 

Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil, 2 ay 
hasta olduğu için 1.1.1951 tarihinden itibaren, I 

Malatya Milletvekili Nuri Ocakeıoğlu, 15 gün I 
hasta olduğu için 9.1.1951 tarihinden itibaren, [ 

BAŞKAN —• Ayrı ayrı okutup oyunuza su
nacağım. { 

Ağrı Milletvekili Halis öztürk, 1 ay ma
zeretine binaen 15 . 1 . 1951 tarihinden itibaren, 

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

Amasya Milletvekili Cevdet Topçu,20 gün ma
zeretine binaen 16 . I . 1951 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
. Balıkesir Milletvekili Salâhattin Başkan, 1 

' ay hasta olduğu için 10 . I . 1951 tarihinden 
itibaren, 

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

Çoruh Milletvekili Abbas Gigin, 1 ay mazere
tine binaen 15 . I . 1951 tarihinden itibaren, 

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

Hatay Milletvekili Cavit Yurtman, 1 ay maze
retine binaen 9 . 1 . 1951 tarihinden itibaren, 

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

.1951 O : 1 
Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil, 2 ay 

hasta olduğu için 1.1.1951 tarihinden itibaren, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Malatya Milletvekili Nuri Ocakeıoğlu, 15 gün 

hasta olduğu için 9.1.1951 tarihinden itibaren, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 

izin alan Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil'-
in, ödeneji hakkında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı tezkeresi 'y 3/132) 

16 . I . 1951 
Kamutaya 

Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 
kendisine iki aydan fazla izin Verilen Kırklare
li Milletvekili Mahmut Erbil'e ödeneğinin veri
lebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince 
Kamutayın iznine bağlı olduğundan keyfiyet 
yüce tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
R. Koraltan 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Onanmıştır. 

3. — Kocaeli Milletvekili Mehmet Yilmaz'ın, 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5673 sayılı 
Kanunla değiştirilen 5 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin geri ve-
rilmesine dair önergesi (4/98) 

17 . I . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5673 sa
yılı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında olup Millî Eğitim Ko
misyonunda bulunan kanun teklifimin geri ve
rilmesine müsaadelerini saygılarımla rica ede
rim. 

Kocaeli Milletvekili 
Mahmut Yılmaz 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 
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4. — SORUiAR 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Varlık Yergisinden af, terkin veya tadil 
edilen miktar ile İstanbul eski Defterdarının 
bâzı mükellefler hakkında yaptığı muameleye 
dair Maliye Bakanlığından sözlü sorusu (6/98) 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu buradalar 
mı (Yok serleri) 

Arkadaşımız iki bir .leşimde hazır bulunma
dıkları için soru, düşmüştür. 

2. — İzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, 
İzmir Halkapmar mevkiinde kurulmakta olan 
Sümerbank Mensucat Fabrikasının hudutları 
dahilinde bulunan şahıslara ait arazi ile sabun 
imalâthanesinin muhtevi bulunduğu arazinin ne 
suretle satınalınduğına dair olan sorusuna İslet
meler Bakanı Muhlis-Ete'nin sözlü cevabı (5/158) 

BAŞKAN — Abidin Tekön arkadaşımız bu
radalar mı? 

ABÎDlN TEKÖN (izmir) — Buradayım 
efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına . 
Aşağıdaki sorularımın işletmeler Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını *ay-
.gılarımla rica ederim. 

izmir Milletvekili 
Abidin Tekön 

1. İzmir Halkapmar mevkiinde kurulmak
ta olan Sümerbank Mensucat Fabrikasının hu
dutları dahilinde bulunan şahıslara ait arazi ve 
binaların satmalmmasınm hangi esaslarla ya
pıldığı; 

2. Şahıslara ait olan bu arazi ve binaların 
hepsi belediyenin takdir -ettiği tahminî Jiyatlar-
lamı satmalmmıştır; , 

3. Adı geçen yerde (Fevzi Beler) e ait 
18 200 metre karelik arazisi ile küçük bir sabun 
imalâthanesinin de satışı diğer satışlarda oldu
ğu gibi belediyenin takdir ettiği tahminî fiyat
larla mı satmalmmıştır ve kaç liraya alınmıştır. 

İŞLETMELER BAKANI MUHLlS ETE 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, eski iktidar 
zamanında izmir'de 30 milyon liraya bir Dokuma 
Fabrikası yapılmıya başlandığını biliyorsunuz. Bu 
fabrika için izmir'de Halkapnar mevkiinde arsa 
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VE CEVAPLAR 

satmalmmıştır. Sayın arkadaşım bu arsaların 
hangi esaslar dâhilinde alındığını soruyorlar. 

Birinci soru şu : izmir Halkapmar mevkiinde 
kurulmakta olan Sümerbank Mensucat Fabrika
sının hudutları dâhilinde bulunan şahıslara ait 
arazi ve binaların satmalmması hangi esaslarla 
yapıldığı?. 

Cevap : Sümerbankm kuracağı fabrika ve te
sisler için lüzumlu arazinin istimlâk yoliyle sa-
tmalınmasma mevzuat müsait bulunmadığından 
Halkapmar'da kurulan fabrika arazisi de sahip
lerinden pazarlık suretiyle satmalmmıştır. 

ikinci soru : Şahıslara ait olan bu arazi ve bi
naların hepsi belediyenin takdir ettiği tahmini 
fiyatlarla mı satmalmmıştır?. 

Cevap : Halkapnar Fabrikası için lüzumlu 
görülen arsaların pazarlığa esas teşkil edecek kıy
metleri hakkmda bir fikir edinmek için belediye 
marifetiyle kıymetlerinin takdir ve tesbiti ciheti
ne gidilmiş ise de belediyece takdir edilen bedel
ler mal sahiplerini tatmin etmemiş ve hattâ be
lediyece takdiri kıymet için araziyi görmek, ölç
mek gibi mahallinde yapılan faaliyetler arsa sa
hipleri için fiyat yükseltmede mühim bir âmil 
olmuştur. Kıymetleri belediyece takdir edilen ar
salardan birkaçı müstesna diğerleri daima beledi
yece takdir edilen kıymetlerin fevkinde satınalı-
nabilmiştir. 

Varılan bu neticeler karşısmda satmalmacak 
bütün arsaların belediyece kıymetlerinin takdiri 
yoluna gidilmesinde amelî bir fayda görülmemiş 
ve doğrudan doğruya sahipleriyle pazarlığa giri
şilmek suretiyle mubayaa işine devam olunmuştur. 

Üçüncü soru : 
Adı geçen yerde (Fevzi Beler) e ait 18 200 

metre karelik arazisi ile küçük bir sabun imalât
hanesinin de satışı diğer satışlarda olduğu gibi 
belediyenin takdir ettiği tahmini fiyatlarla mı 
satmalmmıştır ve kaç liraya alınmıştır?. 

Cevap : 
Fevzi Beler'e ait 18 200 metre karelik ar-sa; 

üzerinde 111 bin lira değer takdir edilen sabun
hane binasiyle birlikte 300 bin liraya satnalınmış-
tır. Bahis konusu bina ve arsa üzerindeki artezi-
yen, kuyu ve baraka gibi tesisat hariç, arsanm 
metre karesine 10 lira ödenmiştir. Bu arsa ve bi
nanın belediyece kıymetlerinin takdiri yoluna 
gidilmemiş olmakla beraber mal sahibiyle yapılan 
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paaarlıktaj Gümrük ve Tekel Bakanlığınca istim
lâk yoliyle beher metre karesi 9 liradan satınalı-
nait mücavir arsa kıymeti göz önünde bulundu
rulmuştur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ABİDfi* TEKÖN (İzmir) — Muhterem ar-

k a d ı l a r ; Sayın vekilin vermiş olduğu izahata te-
şekkür ederim. Ancak bu mesele vekil beyin, res
mî. kayîtlaj*dan gösterdiği gibi basit ve normal 
muamelelerle yapılmış değildiri. 

Müsaade- buyurursanız bana verilen malûmata 
ver'bu hususta mahallinde yaptığım tahkikatın 
netieesi olarak elde etmiş olduğum hakikatleri 
Yüksek Meclisinize arşedeyim : 

1947 senesinde Sümer Bankın İzmir'in Hal-
kapiûtr mevkiinde kurmaya karar verdiği men-
emmt fabrikası için civardaki arazi ve binaları 
sA*malmaya başlamazdan evvel bu işten haber
dar edilen (Fevzi Beler) ismindeki şahıs (Ki bu 
şahıs eski Halk Partisi iktidarının ileri gelen 
zatlarının dostudur.) Derhal faaliyete geçerek 
kurulması düşünülen fabrikanın civarındaki 
İÎT2Ö0 metre karelik tarla ile küçük bir sabun 
imalâthanesini almak için, zamanın nüfuzlu Halk 
Partisi milletvekillerinden birinin veya birkaçı
nın delaletiyle Sümer Bankla pazarlığa girişiyor. 
(Soldan isimlerini söyleyiniz sesleri) Sırrı Day 
ve Abdülhalik Renda. Diğer vatandaşların arsa
ları ve binaları belediyenin tahmin ve takdir et
tiği fiyatlara yakın bir fiyatla satıldığı halde 
F#?55İ Beter tarlalarını ve sabun imalâthanesini 
doğrudan doğruya Sümer Bankla aralarında yap
tıkları bir anlaşma ile 300 000 liraya satıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, işin esas dalavereli. 
tarafını, Sümer Bank Umum Müdürlüğünden te
min ettiğim bu satışa ait Umum Müdürlüğün bir 
vesikasında sizlere göstereceğim, tşte vesika şu
dur : Bakmız ne diyor : • 

«İlişikte sunulan keşfe göre, mevzuu bahis 
arazi üzerindeki binaya 111 000,— lira fiyat 
tafcdir edilmiş bulunmaktadır. 

Btı bina içindeki makinelerin mal sahibine bı-
rataiması vesökülüp nakledilmesinin de kendisi 
tansa&a&tan deruhde edilmesi kaydiyle, binaya, 
kfşfinı dûnunda olarak 100 000,— lira bedel tek
lif'edilmiştir.> 

Arkadaşlar; mal sahibi binaya müştemilâtiyle 
bâüktesyüzon bir bm lira istiyor, Sümer Bank 
Mim içindeki makineleri mal sahibine bırakmak 
suretyle yüz bin lira veriyor. Gayet tabiî mal sa^ 

hiM, teklifi kabul ediyor* Çünkü bu makineleri 
sonradan^ kurduğu sabun imalâthanesine yeniden 
dışardan alması lâzımgelseydi 50 000,— liraya 
alamazdı. 

Arkadaşlar; bunu tahkik- ettim ve sordum; 
söMlea makineler 2 sataat kazanı, bir aded bu
har kazanı, 2 aded sabun karıştırma makinesi; 
birçok da makine pan?ala*ıdır. 

Esasen kendisine 40iO0Qi liraya mal olan ar-
saiar ve bina, makinelerinin kendisine bırakılma-
siyie ödenmiş oluyor. Sümer Banktan aldığı-
300 000,— lira da haksız olarak bu şahsın cebine 
giriyor. Ve bu paralardan da bu işi kolaylaştıran 
ve aracılık yapan birkaç milletvekiline ve biraz 
evvel arzettikîerime binlerce lira komüsyon veri
liyor. 

Muhterem arkadaşlar, Fevzi Beler'e ait olan 
bu satış muamelelerinde Sümer Bankı temsil eden 
Atıf Alemdaroğlu bu arsaların ve harap binanın 
150 bin liradan fazla bir kıymeti olmadığını 
Umum Müdürlüğe bildiriyor. Umum Müdürlük
ten hayır bu fiyatı kabul ediniz diye cevap ge
lince, Atıf Bey bu satış mukavelesini imza et
mekten çekiniyor. Bunun üzerine Umum Müdür
lükten ismi bende mahfuz bir şahıs geliyor. İs
terseniz ismini de verebilirim. (Söyleyin sesleri) 
Fazlı Turga. Mukaveleyi imzalıyor;. 
- Arkadaşlar, FevzL Beler/in, arsaları binaları 
heyeti umumiyesi itibariyle metre karesi 16 lira 
48 kuruştan alınıyor. Aynı tarihte ve Fevzi Be
ler'in arsalarına bitişik olan Yahya Kerim Ona-
ran'a ait sebze bahçeleri ile binaları metre karesi 
622 kuruştan, yine aynı yerde Ali Ulvi ve Meh
met Fazıl'a ait-olan arsalar 450 kuruştan, Melek 
ve İbrahim oğullarına ait olan arsalar da 425 ku
ruştan, satınalınmıştır. Bu.bir suiistimal değil de 
nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, vekil beye bir hafta: 
evvet İzmir'de» yapılmakta olan bu fabrikanın in
şaatını beraberce gezerken bu harap bina vekifc 
beyin de'nazara dikkatini çekmiş olacak ki, ken
disine inşaaln hakkında izahat verenlere bu harap 
binanın ne olduğunu sormuşlardı. Yüz bin lira
ya satılan bina halen yıkılmış değildir. Şayet 
mahalline bir heyet gönderileeek olursa bu bi-
naiım-eski bir bina olduğu ve bugünkü şartlarla, 
15 - 20 bin lira arasında yapılması mümkün 
olduğu görülecektir. 

Arkadaşlar; görülüyor M; eski Halk Partisâh 
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iktidarı zamanında satılan ve alman gayrimen- I 
küllerde bu milletin parası ve malı «yağma .ha- I 
sanın böreği» kabilinden kapışılmış ve bug-ün 
bu suiistimal şebekeleri milyonlara sahip olarak 
memlekette kollarını sallıyarak gezmekte ..' ve 
zevki safa içinde yaşamaktadırlar. Misal mi 
istiyorlar? İşte istanbul'daki Taşlık hikâyesi, 
işte gözümüzün Önünde Anıt - Kabirin arazi 
satışları meselesi, işte İzmir'de Sümerbank'ın 
yaptığı şu son anlattığım istimlâk meselesi. Daha 
buna mümasil bilmediğimiz binlerce meseleler 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir halk çocuğu 
olarak bu milletin parasını ve malını bir sürü 
dalaveralarla gasbedenlerin adalet pençesine 
teslim edilmesini istiyorum. Bütün millet de bu 
gibi gaasıplarm cezalandırılmalarını Demokrat 
Part i İktidarından beklemektedir. 

Aziz arkadaşlarım; bütün memleketi saran 
bu dedikodulara mutlaka bir son vermek ve mil
letin arzusunu yerine getirmek için bu fakir 
milleti soyanları teşhir suretiyle kanun pençe
sine teslimini Demokrat Part i İktidarından İs
rarla istiyorum. Bütütn millet de bu arzuyu 
izhar etmektedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanı! 
İŞLETMELER BAKANI MUHLİS E T E ' 

(Ankara) — Milletvekili olmazdan evvel Halka-
pmar civarında bir fabrikada şerefli bir Türk 
işçisi olan arkadaşım, Abidin Tekön, arzu eder
dim ki, bu fabrika 30 milyon liraya kuruluyor, 
bunun 7 milyon lirasını eski iktidar temin et
miştir, 22 milyonunun temini işini .bize bırak
mıştır bu iş ne olacak "I desin. 

Ben bir iktisatçı olarak bu fabrikanın İz
mir'de kurulmasına taraftar değilim, halen de 
değilim. Bunun faydalı olmadığını eski ikti
dar da anladığı için, kendi zamanlarında satılı
ğa çıkarılmıştı, fakat matlup evsafta talip çık
madı. Bunun yapılmasındaki hatayı biz değil, 
eski iktidar da anlamış bulunuyor. Binaenaleyh 
asıl mesele buradadır. -

Muhterem arkadaşlar, ' bilirsiniz ki, bir 
yerde bir Devlet fabrikası yapıldığı zaman 
orada derhal bir arsa spekülasyonu ba§ gösterir. 
Daima birçok kimseler bunu belki vaktinden 
evvel haber alırlar ve bu itibarla bâzı insanlar 
ellerindeki arsayı satmak istemezler. . Bâzıları | 
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spekülâsyonun vüsat ve mahiyetini takdir ede
medikleri için daha evvelden satarlar. 

O itibarla herhangi suiistimal hâdisesi hak
kında bir ihbar olmasa geçmiş zamana ait olan 
bir mesele üzerinde durmamız ancak normal 
yollardan olabilir. Nitekim İzmir'de bu fabrika 
sahasında satılık bir küçük arsa vardır. Arka
daşımla beraber gördüm. Çok küçük olduğu 
halde 40 binden aşağı vermiyorlar. Biz de bu pa
rayı veremiyeceğiz. 

Bir satmalmada muhtelif fiyatlarla karşıla
şılabilir. Yanyana iki arsa, muhtelif fiyata alı
nabilir. Ortadan dere geçtiği halde metre karesi 
9 liradan alınmıştır. Bizim aldığımız arsa ise 
10 liradır. 

Daha fazla söylemiyeceğim. Arkadaşım 
bana müdellel olarak vesaik verirse elbette bunu 
bir teftiş mevzuu yapar ve elbette mesullerini 
ararım. (Bravo sesleri). 

3. — Ağrı Milletvekili Celal Yardtmcı'nm, 
Horasan'a kadar varan dekovil hattımn Kasra-
köseye kadar uzatılması, Ağrı'nın Garpla irtiba-
tını temin için T ahir Geçidinin ıslahı ve Aladağ 
Yaylasından Doğu BayiziVe kadar getirilip ha
len metruk bir vaziyette bulunan su arkının yeni-
den açılması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu (6/164). 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı burada mı? 
(Yok sesleri). 

Arkadaşımız ikinci defa Birleşimde bulun
madığından soru, düşmüştür. 

4. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'mn, 
Karaköse'de bir lise açılması için teşebbüse giri
şilip girişilmediği hakkında Millî Eğitim Bakan
lığından sözlü sorusu (6/165) 

BAŞKAN — Bu soru da, aynı arkadaşa ait 
olduğundan ve ikinci defa bulunmadıkları için, 
düşmüştür. 

5. — İstanbul Milletvekili Sanı Yavar'in, 
kâğıt ve madenî paralar, esham ve tahvillerle 
posta pulları üzerine konacak resimlere, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına verilen emisyon 
işlerinin şimdiye kadar düzen ve ayarlanarak Ma
liye Bakanlığının mutabakatına arzedilip edilme
diğine ve 1397 sayılı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kararımın uygulanış şekline dair olan soru
suna Maliye Bakanı Hasan Polatkdn'ın, sözlü 
cevabı (6/166) 
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BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. I 

26 . XII . 1950 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığım 
Aşağıdaki yazılı sorularınım Maliye Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına yük
sek delâletinizi saygı ile rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Pdof. Sani Yevar 

1. Bundan sonra tedavüle çıkması muktazi 
kâğıt ve madeni paralar, esham ve tahvillerle 
posta pullar; üzerine konulacak resim, tarihî ve 
millî mefahire mutaallik remizlerin 1715 sayılı 
Kanunla imtiyazı Merkez Bankasına verilen emis
yon isterinin adı geçen Banka tarafından şim
diye kadar düzen ve ayarlanarak Maliye Bakan
lığının mutabakatına arzedilmiş midir? Edilmiş 
ise açıklanmasını, edilmemiş ise sebebinin izahı? 

2. Yine birinci maddedeki hususuttan do
lay1 Büyük Millet Meclisince müttehaz 12.V.1944 
tarihli ve 1397 sayılı karara göre. Hükümetçe 
alınmış prensip kararı nelerden ibarettir. Mahi
yeti ve esbabı mııcibesiyle tasrihi. 
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Nitekim Merkez Bankası şimdi yeniden bas

tırmakta olduğu paraların yüz tarafına Ata
türk'ün portresi konulacağını bildirmiştir. Ye
ni basılmakta olan bu paraların ihtiva edecek
leri diğer tezyinatın sayın arkadaşımızın soru
da işaret buyurdukları evsafa uygun olduğunu 
belirtmek isterim. Filhakika bu kâğıt paraları
mızın arka taraflarında Ulus Meydanı'ndaki 
âbidenin süngülü eri, Boğaziçi ve Rumelihi
sarı, Mimar Sinan'ın eseri, Meriç Köprüsü ve 
Sultan Ahmet camii gibi tarihî ve millî mefahi
rimizi hatırlatan resimler konulacaktır. 

Madenî paralara gelince : Bu paraların ih
raç yetkisi Maliye Bakanlığına ait olduğundan 
eşkâl ve evsagfı da bu Bakanlık tarafından, tes-
bit edilir. B,u konuda son defa kabul Duyurul
muş olan 5015 sayılı kanuna müsteniden dar-
bedilen ufaklık paralarımızda bilindiği gibi re
sim mevcut değildir. Bir kenar tezyinatı ve 
kıymeti ifade eden rakamla en büyük millî rem
zimiz Ay-Yıldız mevcuttur. 

2. —• Esham ve tahvilât: 
Bu kıymetlerden yalnız devlet tarafından 

çıkarılan tahvilât hakkında Yüksek Heyetinize 
malûmat arzedebileceğim. Şirketler tarafından 
çıkarılan hisse senetleri ve tahvillerin eşkâlinin 
bunları ihraç edenler tarafından tesbît edildi
ğini söylemeğe dahi lüzum yoktur. 

Devlet tarafından çıkarılan tahvilâta 1942 
senesine kadar zemin ve kenar tezyinatı ile lo
komotif ve demiryolu gibi taallûk ettikleri mev
zuu gösterir resimler konulurdu. Mezkûr ta
rihten sonra Cumhurreisinin portresi de tahvi
lin baştarafmd» yer almağa başlamıştır. 

Bundan böyle tahvil tab'iyatı yapıldığı tak
dirde bu tahvillere bankınotlarda olduğu gibi 
tarihî ve millî sanatımızdan mülhem şekiller ve 
Cumhuriyetimizin banisi olan Atatürk'ün por
tresi konulacaktır. 

Posta pullan: 
Bu kıymetler P. T. T. idaresi tarafından 

çıkarıldığı cihetle şekilleri de bu idare tarafın
dan tesbit olunmaktadır. 

II. - 12 . V . 1944 tarih ve 1397 sayılı Büyük 
Millet Meclisi kararı malûmları olduğu üzere 
yeni harflerle basılacak altın sikkelere dairdir. 
Bunların vezin, ayar, ecza ve ezafından başka 
tezyinatın şekli de tâyin ve tasrih olunmuştur. 
Kararda o zamanki Cumhurreisinin profilinin 
konulması esası konulduktan sonra yalnız yir-

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) —• istanbul Milletvekili ?aym Pro
fesör Sani Yaver arkadaşımızın iki. maddeyi, ih
tiva eden sözlü sorularında, 

1. Bundan sonra tedavüle çıkarılacak kâğıt 
ve madenî paralar, esham ve tahviller ve posta 
pulları üzerine konulacak resim vo remizi erin 
şimdiye kadar tanzim edilerek Maliyenin muta
bakatına arzedilmiş olup olmadığı, edilmemişse 
esbabının izahı, 

2. Yüksek Meclisçe 12 . V . 1944 tarihinde 
ittihaz edilen 1397 sayılı karara göre Hükümetçe 
alınmış olan prensip kararının mahiyet ve esba
bı mucibesinin tasrihi istenilmiştir. Soru sıra
sını takip ederek cevaplarım,', arzediyorum : 

1. Kâğıt paralar: 
Memleketimizde bankmot ihracı imtiyazı 1715 

sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına verilmiştir. Banka bu salâhiyetine 
müsteniden tedavüle çıkardığı evrakı nakdiyenin 
kupür ve ebadını olduğu gibi üzerlerine konu
lacak resim ve remizleri de kendisi tâyin eder: 
Bu hususta Hükümetle mutabık kalmasını âmir 
kanuni bir hüküm mevcut değildir. Yalnız pa
raların yüz tarafına portre koyduğu takdirde 
Hükümetin muvafakatini alması teamül haline 
gelmiş bulunmaktadır. 
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minci yıl hâtırası olarak basılacak sikkelerden 
Hükümetçe tâyin olunacak bir miktarına an
cak Atatürk efijisinin konulmasına cevaz veril
miştir. 

Bundan böyle basılacak altınların ihtiva ede
ceği tezyinat bankınot ve tahviller bahsinde ar-
zettiğimiz fikirlerden mülhem olan yeni bir ka
rar projesiyle Yüksek Meclisin tasvibine arzohı-
nacaktır. 

SANI YAVER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, 45 senelik, çok sevdiğim ve kendimi 
adapte ettiğim meslek hayatımdan ayrılarak 
teşriî hayata atılmamın sebebi, biraz da mille
tin içtimai ve mânevi hastalıklariyle meşgul ol
mak arzusudur. 

' 45 senedir milletimin uzvi hastalıklariyle 
ıstıraplariyle daimî surette meşgul oldum. Ço
cukluk hayatımdan beri hiç yüzünün güldüğünü 
görmediğim Türk milleti içtimai hastalıkların 
tesiri altında günden güne ıstıraba doğru gitti. 
İşte bu ıstırap beni bugün bu yüksek kürsüye 
getirdi. 

5-6 aydan beri boş durmadım, kendimi bu 
hayata adapte etmek istedim. Mütemadiyen do
laştım, köylere kadar gittim. Tıp hayatımda 
ve cephelerde milletin ıstırabını görmüştüm. Bu
raya geldiğim vakit Bakanlıklarla istişarede bu
lundum. Bâzı meseleleri buraya intikal ettir
meksizin hallettik. Çünkü işi uzatmak zamanı 
değil, iş görmek zamanıdır. Teşkilâtın en aşağı 
kademeleri arasında tetkikat yapmaya çalıştım, 
kalemleri gördüm. Niçin bu millet bu kadar 
güçlüklere duçar ediliyor ve halen bu güçlükler 
var mı, yok mu diye. Fakat el'an vardır. 

Kardeşlerim, şimdi beni dinlemenizi rica 
edeceğim, belki biraz rahatsız olacaksınız. 

Hasan Polatkan arkadaşımızın vermiş oldu
ğu cevapları dinledim. Benim de zaten itiraz et
mek istediğim nokta şudur: 

Muhterem arkadaşlar; filhakika Anayasamı
zın 26 ncı maddesi: Para basma yetkisini Bü
yük Millet Meclisine vermiş ise de maalesef 
emisyon imtiyazını elinde tutan Cumhuriyet 
Merkez Bankası zamana intibak ederek politik 
cereyanların tesiri altında, yüksek irade ve ir
şatların mutaı olduğu içindir ki düzenleme ve 
ayarlama vazifesini yapmaktan çok uzaktır. Şim
diye kadar basılan kâğıt ve madenî paraların 
şekil, kıymet, renk ve basılış tarzında tezat ve 
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I isabetsizlikleri gördük ve görmekteyiz. Bu mi-

zaçgirliklerin maddi mânevi zararları inkâr ka
bul etmez bir hakikattir. 

Aziz arkadaşlar; demokratik idare sistemi
ne bağlı milletlerin kâğıt ve madenî paralarm-
dakı vekar ve ciddiyet karşısında bizim para
lar sık. sık klişe, şekil, renk, seri değiştiren ve 
tek bir sinema edasını taşır durur. Bilhassa ma
denî paraların vatandaş elinde bir oyuncak gibi, 
iğfalkâr durumu cidden hüzün Ve teessür uyan
dırır. Posta pulları, banka çeki, esham ve tahvil
lerin üzerinde münhasıran aynı simanın görül
mesi ibretle tetkik ve teemmüle şayan hazin bir 
manzara değil mi? 

I Kızılay gibi ulusal bir teşekkülün yüksek 
i hüviyetin (yaranma sanati) ile maskeliyerek 

çıkardığı mahut Erzincan palları ile bir ucrabeî 
hilkat haline gelmişti. Nihayeti gelmiyen bir 
devri daim makinesi gibi, millî vicdan üzerinde 

i açılan devamlı yaraların acaba saikı nedir? 
Arkadaşlar, malûmu ilâma ne hacet.. Tek şef, 

i değişmez Başkana karşı zümre saltanatı zihniye-
I tinde mevcudiyeti gayet tabiî olan yaranma sır 

ve sanatının incelikleri içinden doğduğunu izaha 
lüzum var mı? 

Bize çok eski tarihlerden intikal eden «yaran
ma sanatı» içtimai ve tahripkâr bir âfettir. Bu 
hastalık sâridir. Zamana göre şekil değiştirir, 
zemini müsait buldukça mikrop gibi ürer. Millî 
ahlâkı melûnane bir tarzda kemirdiğini mazinin 
hâdiselerinde görmedik mi? 

Şu son on iki sene içinde «yaranma sanatının 
ustalıkları o derece terakki ve rağbete mazhar 
olmuştu ki nerede ise yüksek teveccüh ve iltifat
lara mazhariyet yarışında isviçre'nin Lonjin 
saat fabrikasına rakip olarak Çankırı'mızda bile 
bir saat imalâthanesinin kurulmasına ramak kal
mıştı. 

Arkadaşlar, gelelim kâğıt para basma işine; 
i bu da başlı başına yaranma sanati çerçevesine 

girer. Mizaçgirlikte hazakati yüksek olan mün-
tahap yaran, kâh Londra'da, kâh isviçre'de ve 
bâzan da Paris'te kamplar kurar. Durmadan 
haftalar, aylar geçer. Yaran geçinir. Gönderen 
memnun ve mağrur, gidenler de bahtiyar ve 
mesut. Bu ve buna mümasil daha neler.. Vapur, 
lokomotif mubayaa ve siparişleri, Japonya'dan 

I iplik, Seylân'dan çay gibi lüzumlu veya musan
na heyetler.. Avrupa ve Amerika'da ailelerle se-

' nelerce süren vazifeler teamül hükmünde idi. 
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Avdet hediyelerinin giranbeha kıymetleri mat
buat sütunlarında, millî vicdan üzerinde çok • 
açı akisler uyandırmıştı. 

Bunu ıstırapla söylüyorum, hayatta hiç kim
seden çekinmem, hasta, hasta geldim buraya 
söylemek için. 

Tetkik gezintileri her bakanlıkta şümullü I 
bir mahiyet almıştı. Zümre saltanatı ve intisap j 
halkasına münhasır olan bu tevcihi vecihler yi
ne yaranma sanatında, yaran formülleri içinde 
mündemiçti. 

Türk „ Milletinin hakiki vâsıf ve mertliğine, 
ahlâkına hiç de uymıyan, müstekreh ve adalet- | 
siz bir idarenin muhrip tesiri, milletin dinamiz
mini de felce uğrat,nişti.* 

Türk Milletinin kurtuluş ve kalkınması; an
cak ve ancak eski sakim yolun 180 derece ma
kûs istikametinde olduğuna göre 14 Mayıs in-
kilâbınm esas umdesi olan hak ve adalet ni
zamının bir an evvel tahakkuk ettirilmesi su
retiyle yüksek gayemizi elde etmiş olacağız. 

Rejimin değişmesine rağmen devlet dairele
rinde halkın eskisinden ziyade mâruz kaldığı 
güçlükler; her tarafta şikâyet ve ümitsizlikler ı 
ihdas etmekte ve haklı olarak beyaz inkilâba 
karşı hoşnutsuzluklara sebebiyet vermektedir. 

Memurların kısmı âzami eski idarenin ta
hakküm zihniyetini terketmemişlerdir. îş gör- | 
dürmek; ancak menfaat ve istismara dayan
maktadır. Dünkü tek şef ve diktatoryal idare 
sistemi metrûkâtmdan olup, adedi altı bine yak
laşan kanunlar Meclis komisyonlarında impara
torluk devrinin kamuslarına rahmet okutacak 
derecede muğlâk terimleriyle ileri hamlelerle 
set çekmektedir. 

Halen her bakanlıkta tek şef sistemine bağ
lı devrisabık tcravekilleri Heyetince tanzim 
edilmiş talimatnameler meriyet mevkiindedir. 
Bu talimatnamelerin hükmü câri oldukça hal
kımızın hakli isteklerinin tahakkuk etmesine 
imkân ve ihtimal yoktur. o 

Muhterem arkadaşlar, halk arasında- Parti
miz aleyhinde yapılan fena propagandalar gün
den güne artmaktadır. Kırılan ümitler, azal
makta olan sevginin sebebi işte bu kanunlarla 
talimatnamelerdir. 

Çok rica ediyorum arkadaşlar, bu fasit çık
mazlardan bir an evvel sıyrılıp demokratik re
jime uyar şekilde kanun ve talimatnamelerin 
değiştirilmesi millet ve memleket için hayati | 
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bir zarurettir. îşte bin bir zaruretlerimizden bi
risini teşkil eden para, pul dâvamızın millî ira
deyi temsil eden yüksek kararınızla kanun çer
çevesine sokulduğu takdirde elde edilecek ka
zançları yüksek kürsüden arza müsaadenizi ri
ca edeceğim. 

1. Emisyon imtiyazı yaranma sanatı felâ
ketinden kurtarılmış olacak. 

2. Para bastırma işinde heder olan fuzuli 
masrafların bundan sonra tekerrürüne nihayet 
verilmiş olacak. 

3. Türk parası millet ve memleket haysiyet 
ve şerefine uyar bir şekil ve ciddiyette teda
vüle çıkarılmış olacak. 

4. Fevkalâde ahval ve zaruretler karşısın
da evrakı nakdiye üzerinde lüzum görülecek 
ilâve ve tadillerin behemehal Büyük Millet Mec
lisi kanalından geçmesi temin edilmiş olacaktır. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Yaranma sanatındaki ahlâki rüyet; vaktiyle 

Padişahları yer yüzünde Allanın gölgesi gibi 
görürdü. 

Dünün değişmez Şefinim tek işaretini, arzu 
ve iradelerini de ilâhlaştıran yine bu menfur 
zihniyet değil midir? îki asırdan beri devam 
eden demokrasi mücadelemizin katı ve nihai 
safhasına girmiş bulunuyoruz. Artık zümre ta
hakküm ve menfaat birliğine dayanan bu irti
kâp ve sefalet devrinin bir daha hortlamasına 
zinhar meydan verilmemek üzere ebedi medfe-
nine gömmek millî olgunluğumuza düşen bir 
vazife olmalıdır. 

«Amerika İngiltere, Fransa ve İskandinavya 
memleketleri kâğıt paraları üzerindeki resim
lere dair kanuni bir kayda tesadüf edilmemiş 
ancak Amerika paraları üzerinde varmıış.» De
niliyor. 

Bizdeki para düzeni ve emisyon imtiyazı 
1715 sayılı Kanunla Merkez Bankasına veril
miştir. Teknik kısmı da Maliye Bakanlığı ile 
kombinezon kurularak para basılmıştır... Ve 
memleketimiz için de bu hususa dair kanuni 
hükümler konmasında bir fayda melhuz edil
miş... As:l sakat nokta burada. 

Arkadaşlar, Amerika, İngiltere, Fransa, İs
kandinavya gibi memleketlerde demokratik idare 
sistemi asırlarca evvel teessüs etmiş, o memleket
lerin mesut halkı bu idare tarzına intibak etmiş 
bulunmaktadır. 

Bize gelince; daha şimdiden şurada, burada 
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«demokrasi bu ımı imiş?.» Gibi aınbaragasterik J 
nöbetleri geçirmekteyiz. Yaranma hastalığı içti
mai bünyemize giremez. Biz de ise bu sanat asır
lardan beri kökleşmiş, damarlarımıza kadar işle
miştir. Bu yüzden de hanümanlar sönmüştür. 

Arkadaşlar; 20 milyon vatandaşı, istismar 
eden geniş mideli menfaat düşkünü tüfeylâtm 
şerrinden kati surette kurtarmak lâzımdır. Beş 
seneden beri geceli gündüzlü çok çetin şartlar al
tında, köylere kadar teşmil ettiğimiz mücadele 
safhalarını küçümsememeliyiz. Maziye doğru hâ
tıralarımızla tarihî bilgilerimizi birleştirecek olur
sak düşüncelerimin ne kadar haklı olacağını tas-
dikta tereddüt etmiyeceğinize eminim. 

Şu köhne dünyamızın garibeler yaratan dev
rindeyiz. Demokrasi kelimesinin iyi ve kötüler ta
rafından nasıl benimsendiğini, nasıl istismar edil
diğini görmekteyiz. 

Hele şu «kombinezon» kelimesinden hiç de 
hoşlanmam. Büyük İnkılâbımızın başlangıcında 
bulunduğumuz şu anlarda atılacak her adımımı
zın emin ve müsmir olmasına çok dikkat edece
ğiz. 

İşlerimizin hududu namütenahidir. Milletimi
ze mesut bir istikbal büyük bir ikbal temin ede
ceği kanaatiyle Hükümetçe bu husus için bir ka-
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nunuıı Meclisimize sunulmasını teklif etmekte no 
derece haklı çıkacağımı hâdisatm cilvelerine terk 
ediyorum. Hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim, muhterem arkadaşımız 
bir sözlü soru vermişler, bu sözlü soruda da pa
ranın, pulun, tahvillerin üzerindeki resimler ne 
olacaktır, demişler ve Maliye Vekâletiyle bunlar 
basılırken bir anlaşma yapılıp yapılmadığını sor
muşlar. Bendeniz sualin hudut ve şümulü içinde 
kalarak malûmat arzettim. Kendilerinin bu be
yanatı millî ve tarihî hususlar üzerinde geçtiği 
için benim buna ilâve edecek birşeyim yoktur. 
(Bravo sesleri).. 

6. — Eskişehir ftfklet vekili Muhtar Başkurt'-
un, Amerika Birleşik Devletleri Harb Ekonomisi 
hazırlıklarının memleketimiz ekonomik hayatı 
üzerinde yapacağı tesirlere, karaborsacılğa ve 
harb halinde temini mümkün olmıyan ithal mal
ları ile buğday istihsalimize, akaryakıt ve mü
nakale vasıtaları yedek aksamına dair Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/167) 

BAŞKAN — Efendim, bu soruyu cevaplan
dırmaya memur edilen Ekonomi Bakanı hasta ol
duğu için, İçtüzük gereğince, bunun cevaplandı
rılmasını gelecek birleşime bırakıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Hükümeti arasında Münakit Veteriner 
Sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında te
ati olunan mektupların onanmasına dair Kanun 
tasarısı ve İçişleri ve Tarım Komisyonları rapor
ları (1/104) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini 
lütfen kabul edenler işaret buyursunlar.. Etmi
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan 
Hükümeti arasında münakit Veteriner Sözleş
mesinde değişiklik yapılması için teati edilen 

mektupların onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5 Haziran 1939 tarihli ve 3630 
sayılı Kanunla kabul edilen ve onanan Türkiye 

fi] 66 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

ile Yunanistan Hükümetleri arasında münakit 
Veteriner Sözleşmesinin birinci maddesinin son
dan bir evvelki fıkrasını değiştirmek için Yuna
nistan Hükümeti ile teati edilen 30 Eylül ve 
2 Ekim 1950 tarihli mektuplar kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is
tiyen var mı? (Yok sesleri) Maddeyi kabul bu
yuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
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2: — 4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Ka

nunla değiştirilen 6 net maddesinin (B) fıkrası
nın 3 sayılı bendinin yorumlanmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(3/98) [1] 

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Devlet Memurları Aylıklarının tevhit ve Tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4598, Devlet Demiryolları ve 
Limanları îş'etme Genel Müdürlüğü memur ve 
hizmetlilerinin ücretlerine dair Kanuna ek 4620 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ay
lıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren ve 
bu Kanuna bâzı maddeler ekliyen 4621 sayılı 

kanunlara ek Kanun 

MADDE 1. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4598 
sayılı ve 17 . VII . 1944 tarihli ve 4621 sayılı 
kanunların 6 neı maddeleri ile 17 . VII . 1944 
tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 8 nei maddesi 
ve diğer kanunların bu maddelere atfolunan hü-

7. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun iller memurları ile hizmetlilerinden 
Adalet Bakanlığı merkez kadrosunda çalıştırılan
lar varsa bunların miktar, aylık ve ücretleri ile 
nerelerde çalıştırılmakta oldukları hakkındaki 
sorusuna Adalet Bakanı Halil özyörük'ün yazalı 
cevabı (6/151) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevap verilmesini, saygılarımla rica 
ederim. 

Konya Milletvekili 
A. Fahri Ağaoğlu 

1. 1950 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesinin 
201 bölüm 2 nei maddesi ile 202 bölüm 2 nei 
maddesinden maaş ve ücret alan iller memurları 

[l]-67 sayılı basmayazı tutanağın son undadır. 
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kümleri gereğince verilen çocuk zammı, sözü 
edilen kanunlara tâbi daire ve kurumlarca pa
rafız yatılı olarak okutulan veya kendilerine 
burs verilen veyahut her hangi bir suretle tah
sil giderleri deruhde olunan çocuklar için de 
ödenmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemde görüşülecek başka madde olmadı

ğından 22 .1 .1951 Pazartesi günü saat 15 de 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

fc • • 

ve hizmetlilerinden Bakanlıkta çalıştırılanlar var 
mıdır? 

2. Sorunun cevabı müsb.et olduğu takdirde: 
A) Maaş ve ücretleri miktarı rtedir ve kaç 

kişidirler ve Bakanlığın hangi dairelerinde çalış
tırılmaktadırlar? 

B) Bütçedeki tahsis harici çalıştırılmaları 
sebebi ve kanuni dayanağı nedir? 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6 . 1 . 1951 tarihli ve 1179 - 2408 sayılı yazıya 

karşılıktır. 
İller memurları ile hizmetlilerinden Adalet 

Bakanlığı merkez kadrosunda çalıştırılanların 
miktarları, aylıkları ve nerelerde çalıştırılmakta 
olduklarının yazılı olarak bildirilmesi hakkında 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğ
lu tarafından verilen sorunun karşılığı birlikte 
takdim edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasına müsaade buyrulma-
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sini saygılarımla rica ederim. 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baş
kanlığının 6 . 1 . 1951 tarihli ve 1179-2408 sayılı 
yazısı ile alınan ve yazılı olarak cevap veril
mesi isteğini kapsıyan Konya Milletvekili Ab 
dürrahman Fahri Ağaoğlu'nun 3 .1 .1951 ta
rihli sorusuna karşılıktır: 

1. Adalet Bakanlığı merkez dairelerinde 
iller kadrosundan çalıştırılan ücretli hizmetli 
yoktur. 

2. Adalet Bakanlığı merkez daireleri; in
tihap ve tâyin işleri ile sayısı çok kabaran bir 
yekûna baliğ olan günlük sair işler dışında bü
tün hukuk ve ceza mevzuatının iyi tatbikini sağ
lamaya yarıyan tüzük, yönetmelik ve mütalâa
ları hazırlamak, bu kanunların verimlerini, uy
gulamadaki seyirlerini Yargıtay içtihatlarını. 
hukuki neşriyatı takip ve gerekli ıslahatı tesbit 
etmek, suçların azalması için gereken tedbir
leri almak, diğer Bakanlıklardan gönderilen 
kanun, tüzük, andlaşma ve sözleşme projeleri 
ile Milletlerarası anlatmaların uygulanmasın
dan doğan meseleler hakkında adlî bakımdan 
mütalâa beyan etmek, hâkimler Kanunu ile avu
katlık ve Noter Kanunlarının Adalet Bakanlı
ğına tanıdığı yetkileri kullanmak, mahkeme, 
icra ve noter işlerinden ve yargıçlarla icra me
murlarından ve noterlerden yapılan şikâyetleri 
ve bunlar hakkındaki teftiş raporlarını inceli-
yerek gereğine göre kanun hükümlerini uygu
lamak, mücrimlerin iadelerine taallûk eden mu
ameleleri yapmak, Yargıtayca incelenmeksizkı 
kesinleşen hüküm ve kararlara ait dosyalar 
üzerinde yazılı emir tetkikatı yapmak, takibat 
icrası izin istihsaline bağlı işlerde tahkikat ev
rakını inceliyerek gerekli muameleleri ve âmme 
emniyeti bakımından dâva nakline taallûk eden 
işlerle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 
nci maddesine tevfikan âmme dâvası açılmasına 
ait işleri yapmak, matbuatı tetkik ve matbuat 
suçları ile reijm aleyhine işlenen suçları takip 
etmek, Cumhuriyet savcılarının idare vazi
felerini ve adlî zabıta âmirlerinin muamele
lerini murakaba etmek, af dileğini kapsıyan di
lekçeleri inceliyerek gereğini yapmak, adlî sicil 
işlerini bu husustaki kanun hükümlerine göre 
düzenlemek, beş sene gibi kısa bir zamanda sa-
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I yısı bir milyon üç yüz bini aşan adlî sicil fiş

lerini işliyerek sicil varakalarını tesis etmek 
ve müesses sicillerden senede ortalama bir he
sapla altımış binden fazla bilgi vermek, Türk, 
Ceza Kanununun 16 ncı maddesine göre mah
kûmların şartlı tahliyelerine ve !7 nci maddesi 
mucibince de şartlı tahliyenin geri alınmasına 
taallûk eden muameleleri yapmak gibi her biri 

i geniş ve derin bir hukuki vukuf istiyen çeşitli 
| işlerle ödevlidir. 

Buna mukabil Adalet Bakanlığında bugün
kü ihtiyacı karşılıyacak bir merkez teşkilâtı 
yapılmamış bulunduğu için Bakanlık Merkez 
daireleri - memuriyet unvanına ve bir iki kad
roya inhisar eden değişikliklerle 1944 yılında 

I kurulup Ceza îşleri Genel Müdürlüğüne katı-
I lan 30 memurlu adlî sicil teşkilâtı dışında -

hemen hemen yirmi sene evvelki kadro sayısını 
muhafaza etmekte, iş hacmi ise en az dört beş 
misli artmış bulunmaktadır. Bu yüzden mev
zuata uygun surette tatbik edilen verimli çalış
ma tarzına rağmen işlerin mevcut kadro ile ted
virine imkân bulunmadığı için işleri başarabil
mek üzere iller kadrosundan aşağıda maaşları 
ve sayıları gösterilen 15 yargıç ve 30 maaşlı me
murun Bakanlık Merkez dairelerinde çalıştırıl
masına mecburiyet hâsıl olmuştur. 

3. Bunlardan : 

a) Biri 100, ikisi 90, biri 80, üçü 70, biri 60 
ve biri 50 lira maaşlı 9 yargıç Ceza îşleri Umum 
Müdürlüğünde; 

tkisi 80, ikisi 60 ve biri 50 lira maaşlı 5 yar
gıç Hukuk îşleri Umum Müdürlüğünde; 

I 90 lira maaşlı bir yargıç da merkez bürosun-
I da çalıştırılmaktadır. 

b) İller kadrosundan 30 lira maaşlı iki, 25 
lira maaşlı iki, 20 lira maaşlı dokuz, 15 lira ma
aşlı iki ki ceman 15 adlî sicil kâtibi, Ceza îşleri 
Umum Müdürlüğü adlî sicil şubesinde; 

Yine îller Kadrosundan 25 lira maaşlı iki, 
20 lira maaşlı iki ki ceman dört Başmüfettiş
lik kâtibi Teftiş Kurulu Başkanlığı kaleminde; 

Yine iller kadrosundan 60 lira maaşlı iki, 
50 lira maaşlı bir ve 35 lira maaşlı bir ki, ce
man dört memur Zat îşleri Umum Müdürlüğü 
sicil, tahakkuk, tahsis ve seferberlik bürola
rında, 

60 lira maaşlı 1, 40 lira maaşlı iki ki, ceman 
I üç ceza ve tevkif evi memuru, Ceza ve Tev-

— 288 — 
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kif Evleri Umum Müdürlüğü kaleminde, 

60 lira maaşlı bir başkâtip ve 15 lira maaşlı 
bir kâtip Bakanlık Evrak Müdürlüğü posta pul 
işlerinde, 

35 lira maaşlı bir kâtip Levazım Müdürlü
ğünde, 

15 lira maaşlı bir kâtip de Ayniyat Muhasip
liği posta sevk işlerinde çalıştırılmaktadır. 

4. — Bahsedilen yargıç ve memurların Ba
kanlık merkez dairelerinde çalıştırılması sebebi 
iki numaralı bentte gösterilmiştir. 

5. — Yargıçlar, 367 sayılı Kanun hükmüne 
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göre verilen yetkiye, memurlar da Memurin Ka
nununa ek 5439 sayılı Kanunun «Bakanlar, 
merkez ve iller teşkilâtında aylıkla çalışan her
hangi bir memuru tâyindeki usule göre yapıl
ması o Bakanlığa ait bir iş için orada Bakan
lık teşkilâtı ve boş vazife bulunup bulunmama-
siyle kayıtlı olmaksızın kadrosu ile yurt içinde 
dilediği yerde çalıştırabilirler.» Hükmünü ihti
va eden ikinci maddesine müsteniden Bakanlık 
Merkez dairelerinde çalıştırılmaktadır. 

Adalet Bakanı 
H. özyöryk 

DÜZELTtŞ 

Bu Birleşim tutanak dergisine bağlı 67 sayılı basmayazmm üçüncü sahifesinin ikinci sütunun
daki muhalefet şerhinin 7 nci satırında «Edilmemelerini» kelimesi de «Edilmelerini» ve 8 nci 
satırındaki «Bulmuyorum» kelimesi de «Bulmuyoruz» olarak düzeltilecektir. 



T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 66 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti arasında 
Münakit Veteriner Sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında te
ati olunan mektupların onanmasına dair Kanun tasarısı ve Dışişleri 

ve Tarım Komisyonları raporları (1/104) 

• f V C . 
Başbakanlık 1 . XII . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: .71-1490, 6-4172 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti arasında münakit Veteriner sözleşme
sinde değişiklik yapılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
3 . XI . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ve ge
rekçesi ile ilişiklerinin ekli olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

' Başbakan 
• ••' \" v* v A. Menderes 

G E R E K Ç E 

Tarım Bakanlığının, 8202 sayılı Tüzüğün verdiği yetkiye istinaden, Ege kıyılarında Aliağa ve 
Sığacık mevkilerini de hayvan ve hayvan maddeleri itfhal ve ihraç iskelesi olarak kabul etmesi üzerine, 
Yunanistan'la aramızda 15 Aralık 1938 tarihinde aktedilen ve 8 Haziran 1939 tarihli ve 3630 sayılı Ka
nunla kabul ve tasdik olunan Veteriner Mukavelenamesinin birinci maddesinin sondan bir evvelki 
fıkrasının değiştirilmesi, aynı maddenin son fıkrasında yazılı «İki Hükümet hususi itilâfla işbu geçit 
noktalarının yerlerini ve adedlerini değiştirebilirler» mealindeki hükme istinaden Yunan Hüküme
tine teklü edilmiştir: 

Tadili teklif edilmiş olan kısmı, mevzuubahis Mukavelenamenin birinci maddesinin sondan bir 
evvelki fıkrasında yazılı bulunan «Türk hudut geçit noktaları» ndan sonra gelen limanlara ait olup 
bu hususta kendisine atıfta bulunulan Türk Zabıtai Sıhhiyls Kanun ve Nizamnamesinde mezkûr liman
lara iki yeni liman ilâve etmekten ibaret bulunduğu ve Mukavelenamenin yukarda mâruz 1 nci mad
desinin son fıkrasındaki hükme göre, bahse konu tadilâtın iki Hükümet arasında mektup teatisi su
retiyle yapılması gerektiği cihetle bu hususta kendisine yetki verilen Dışişleri Bakanlığı namına 
Kâtibi Umumi Zihni Akdur ile Yunanistan 'in Ankara Büyük Elçisi Alexandre ContoUmas arasında 
teati edilen 30 Eylül ve 2 Ekim 1950 tarihli mektuplarla keyfiyet teklif ve kabul şekillerinde icra 
edüpıiş bulunmaktadır. 

3u mektupların onanması için ilişik Kanun tasarısı hazırjaımııştır, 
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Dışişleri Komisyona rapora 

T.B.M.M. 
Dışişleri Komisyonu 1$ . XII . İ9&0 

Esas No, 1/104 
Kof ar•No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna
nistan Hükümeti arasında münakit Veteriner 
Sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunun 3 . X I •'. 1950 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısı, gerekçesi ve ilişikleri Yüksek Başkanlığı
nızdan Dışişleri Komisyonuna havale edilmiş 
olmakla, komisyonumuzun 12 . XII . 1950 ta
rihli toplantısında incelendi: 

Yapılan görüşmeler sonunda kanun tasarısı
nın millî menfaatlerimize uygun olduğu netice
sine varıldı ve tasan aynen kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna
nistan Hükümeti arasında münckit Veteriner 
Sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazıı^anan ve Ba
kanlar Kurulunun 31 . XI . 1950 tarihli toplan
tısında Büyük Millet Meclisine sunulması ka
rarlaştırılan Kanun tasarısı, gerekçe ve ilişik
leri Tarım Komisyonumuza havaıe edilmiş ol
makla komisyonumuzun 21 . XII . 1950 tarihli 
toplantısında tetkik olunmu: 

Yapılan müzakereler neticesinde Kanun ta
sarısının memleket menfaatlerine uygun olduğu 
kanaatine varılarak tasarı olduğu gibi kabul 
«dildi. 

Mezkûr tasarı ve ilişikleri Kamutayın Yük
sek tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Baş-

Adı geçen tasarı ve ilişikleri Tarım Komis
yonuna havale buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığınıza sunulur. 
Dışişleri Ko. Başkanı Bu Rapor1 Sözcüsü, Kâtip 

îzmir Denizli 
V. Menteş A. Çobanoğlu 

Erzurum Hatay îzmir 
R. S. Burçak A. Melek A. Başman 

Kütahya Samsun Seyhan 
A. Gündüz F. Kesim R. O. Arık 

Trabzon 
H. Saka 

îmzada bulunmadı 

kanlığa saygı ile takdim olundu. 
Tarım K. Başkanı Sözcü Kâtip 

Manisa Balıkesir Afyon K. 
S. Mıhçıoğlu A. Kocabıyıkoğlü, S. Torfillr 

Antalya Bolu Bursa 
A. TekeUoğlu M. Dayıoğîu S. Herkmen 

Çankırı Elazığ 
K. Atakurt S. Ergene 

îmzada bulunamadı 
Giresun Kars Kastamonu 

4- N. Duyduk V. Koçulu S. Kantar el 
Kastamonu Kanseri 

M.Â.MüMo E. Dsvelioğltt 
imzada bulünamaidı 

Kayseri Konya Niğde 
M. Özdemir A. Çilingir F. Köşkeroğlu 

Seyhan Tekirdağ 
T. Coşkun Ş. Mocan 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 15 1 . 1951 

Esas No. 1/104 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

( S . Sayısı : 66) 
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HÜKÜMTTIN TEKLtFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Yunanistan 
Hükümeti arasında münakit Veteriner Sözleş
mesinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1 — 5 Haziran 1039 tarihli ve 3630 
sayılı Kanunla kabul edilen ve onanan Türkiye 
ile Yunanistan. JJükümştleri arasında münakit 
Veteriner Sözleşmesinin birinci maddesinin son
dan bir evvelki fıkrasını ideğiştirmek için Yuna
nistan Hükümeti ile teati edilen 30 Eylül ve 
2 Ekim 1950 tarihli mektuplar kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MA0D13 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 

Barbakan 
A. Menderes 

Devlet Balkana 
F. L. Kamosmanoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakam 

H. özyörük 

Millî Sayanma Bakanı 
R. 8. tnce 

D i ğ e r i Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
ve Dışişleri B. V. 
Z. H. VeUbese 

Gv v* Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 
ft. Nasuhioğlü 
Maliye Bakanı 

E. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve S>p, Y, Baka»ı 
Dr. E. H. thtündağ 

Tapım Bakanı 
N-. îyribm 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

H, PMkan 
İşletmeler Bakanı 

Muhlis Ete 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

No: 80041/53 
Ankara, 39 E$m 1950 

Bay Büyük Elçi, 

Türkiye ile Yunanistan arasında, 15 Aralık 1938 tarihinde imzalanmış olan Veteriner Muka
velenamesinin 1 nci maddesinin son fıkrasına tevfikan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin aynı 1 
nci maddenin sondan bir evvelki fıkrasında aşağıdaki tadilâtı yapmak teklifinde bulunduğunu 
arzetmekle şeref duyarım: 

Hudut geçit noktaları şunlardır: 
Türkiye'de. 
b) Limanlar. 
Türk Zabıtai Sıhhiye Kanun ve nizamnamesinde mezkûr limanlar (Kanun 1234, nizamname 

11656) ile Aliağa ve Sığacık limaları. 
Elen Hükümeti teklif edilen tadilât üzerinde mutabık ise, işbu mektupla Ekselanslarının bana isal 

lûtfunda bulunacakları cevabi mektup, Tülkiye'de Büyük Millet Meclisince tasdifeından sonra 
hüküm ifade edebileceği kaydı ihtirazisiyle, her iki Hükümetin bu mevzu üzerindeki mutabakat
larını teşkil edecektir. 

Pek derin saygım hakkındaki teminatımı lütfen hüsnü kabul buyurunuz, Ekselans. 

Ekselans, 
Alexandre Contoumas, 

Yunanistan Büyük Elçisi, 
Ankara 

' $ ^ «&**:•*#> 



Tunanistan KtraU Büyük Elçiliği 
No. 2387 Ankara, 2 Ekim 1950 

Sayın Bay Kâtibi Umumi; 

Ekselanslarının; 30 Eylül 1950 tarih ve 80041/53 sayı ile, bana göndermek lûtfunda bulunduk
ları, metni aşağıda yazılı mektubu almış olmakla şeref duyarım : 

« Türkiye ile Yunanistan arasındaı, 15 Aaralık 1938 tarihinde imzalanmış olan Veteriner Muka
velenamesinin 1 nci maddesinin son fıkrasına tevfikan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin aynı 
birinci maddenin sonundan bir evvelki fıkrasındaaşağıdaki tadilâtı yapmak teklifinde bulunduğunu 
arzetmekle şeref duyarım : 

Hudut geçit noktaları şunlardır: 
Türkiye'de; 
b) Limanlar. 
Türk Zabitai Sıhhiye Kanun ve Nizamnamesinde mezkûr limanlar Kanun 1234, Nizamname 

11656 ile Aliağa ve Sığacık limanları. 
Elen Hükümeti teklif edilen tadilât üzerinde mutabık ise, işbu mektupla Ekselanslarının bana 

isal lûtfunda bulunacakları cevabi mektup; Türkiye'de, Büyük Millet Meclisince tasdikinden son
ra hüküm ifade edebileceği kaydi ihtirazisiyle, her iki Hükümetin bu mevzu üzerindeki mutabakat
larını teşkil edecektir ». 

Elen Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tadil teklifini kabul eylediğinden, metni yu
karda yazılı mektubunuzu ve benim işbu cevabımı, mevzu hakkındaki mutabakatın Hükümetlerimiz 
arasında müesses bulunduğu mahiyetinde telâkki eder ve, ancak kanuni mevzuat gereğince tasdikin-
dan sonra Yunanistan'da hüküm ifade edebileceğikaydı ihtirazisiyle, Hükümetim adma kabul eyle
rim. 

Pek derin saygım hakkındaki teminatımı lütfen hüsnü kabul buyurunuz, Ekselans, 

Ekselans 
Faik Zihni Akdur, 

Büyükelçi, 
Dışişleri Bkanlığı Umumî Kâtibi 

Ankara. 

»•-« 

(a&pavtt) 



S. Sayısı :67 
4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı mad
desinin (B) fıkrasının 3 sayılı bendinin yorumlanmasına dair Baş

bakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (3 /98) 

T . C . • ' * • • • • • • ' • ; ' - ; " • : * 

Başbakanlık 22 . VII. 1949 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 72-124, 6-$796 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesinin (B) fıkrasının 3 numa
ralı bendinde «özel veya tüzel kişilerden aylık veya gündelik alan çocuklar» için çocuk zammı 
verilmeyeceği yazılıdır. 

Askerî okullar talebesiyle yedek subay namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâdeye 
dair olan 357 sayılı Kanunun birinci maddesinde (Mekâtibi askeriye talebesiyle hizmeti maksure 
erbabından harbiye sınıflarına alınacak zabit namzetlerine merbut cetvelde muharrer maaş verilir) 
denilmesinden askerî okul talebeleri için yukardaki maddeye göre çocuk zammı verilmiyeceği düşü
nülmekte ise de bu maddedeki maaş tâbirinin malî kanunlarımızda açık bir tarifi mevcut olma
dığından ve genel olarak Devlet Bütçesinden yapılan ödemeler bir hizmet karşılığı olup halbuki 
askerî okul öğrencilerine verilen parada hizmet bahis konusu olmadığından bu öğrencilerin mez
kûr madde şümulüne dâhil bulunmadıkları da mütalâa olunmaktadır. 

Madde Danıştayca birinci mânada anlaşılarak sivil memurlar tarafından Danıştaya açılan idari 
dâvalar reddedilmekte, askerî yargıtayca ikinci mânada anlaşılmak suretiyle askerî şahıslar tara
fından bu mercie açılan dâvalar müspet sonuçla neticelenmektedir. 

Bu itibarla konunun yorum yoliyle çözülmesine zaruret hâsıl olmuştur. 
Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
• " . * * ** " r 't • Ş. Günaltay 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 16 . I . 1951 

Esas No. 3/98 
Karar No. 24 • 

Yüksek Başkanlığa 

4598 sayılı Kanunun 5049 sayıb Kanunla de
ğiştirilen 6 rieı maddesinin (B) fıkrasının üç nu
maralı bendindeki « özel veya tüzel kişilerden ay
lık veya gündelik olan çocuklar » kaydmdaki ay
lık tâbirine Askerî okullar öğrencileriyle Yedek 
Subay Okulunda bulunanlara verilmekte olan ve 

diğer kanunlarda maaş olarak adlandırılmış bu-. 
liman ve miktarları cüzi olan paraların da dâ
hil olup olmadığının yorum yoliyle çözülmesi 
maksadiyle Yüksek Meclise sunulmuş bulunan 
Başbakanlığın 22 . VII . 1949 tarihli ve 6/2796 
sayılı tezkeresinde yorum isteği 8 net devrşnin 
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sona; ermesi hasebiyle hükümsüz kalmış ve bilâ-
hara Dokuzuncu Devre içinde bu mevzuun inta
cı yine Başbakanlığın 2 . XI . 1950 tarihli ve 
6/3878 sayılı tezkeresiyle talep edilerek gerekli 
tetkiklerin yapılması için Komisyonumuza ha
vale buyurulmuş olmakla Millî Savunma Bakan
lığının yetkili temsilcisi ve Maliye Bakanlığı 
adma Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Yukarda kısmen açıklandığı veçhile 5049 sa
yılı Kanunla değiştirilen 4598 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesinin (B,) fıkrasının (o) numaralı ben
dine göre, özel veya tüzel kişilerden aylık veya 
gündelik alan çocukların ana veya babasına ço
cuk zammı verilmemektedir. Askerî okullaT öğ
rencileriyle Yedek Subay Okulu öğrencilerine, 
her ay miktarı pek az olan ve adına 357 sayılı 
Kanunun bilinci maddesi gereğince, maaş deni
len bir para verilmekte olup tatbikatta, 357 sa
yılı Kanunun, bu parayı maaş diye adlandır
mış bulunması sebebiyle bu öğrenciler için 
ana veya babalarına verim esi gereken çocuk 
zammının da adı geçen (3) numaralı bent ge
reğince verilmemesi gerektiği Maliye Bakanlığı 
ve Sayıştay kurulunca karar altına alınmış ve o 
yolda tatbik edilegelmiştir. 

Ancak, !bu öğrencilerin asker olan babaların
dan bir kısmının Askerî Yar git aya başvurarak 
müspet karar almak suretiyle bu zammı almak
ta ve Danıştaya başvuran sivil balbalar ise men
fi karar aldıklarından dolayı hu zamdan mah
rum kalmakta, kaza makamlarına müracaat et-
miyenler ise esasen bu zammı alamamakta olma
ları sebepleriyle Hükümet, konunun yorum yo-
liyle çözülmesini uygun görmüş ve hu maksatla 
Yüksek Meclise müracaat etmiş (bulunduğu an
laşılmıştır. 

Komisyonumuzda cereyan eden görüşmeler 
sonunda, "bu öğrencilerin her ay almakta oldu
ğu parayı, miktarı ne olursa olsun, 357 sayılı 
Kanunun maaş kelimesi kullanmış olması karşı
sında yorum yoliyle başka bir mâna anlamında 
almaya imkân olmadığı neticesine varılmıştır. 

Diğer taraftan, Devletten burs, harçlık veya 
sair namlarla yardım görenlerin ellerine geçen 
paraların miktar itibariyle askerî öğrencilerin 
aylıklarının çok üstünde olmasına rağmen, ad
larının maaş olmaması sebebiyle bunların ebe-
veyinlerinin ejocuk zammından faydalandıkları 
ç|a bir hakikat bulunmaktadır, K'omisyonumuz, 

( S. S* 

bu durumun husule getirdiği adaletsizlimi orta
dan kaldırmanın yerinde olduğuna kaani olmak
la beraber bir yorum ile konunun çözülmeğini 
müm'k'ün görmemiş ve tesis yoluna gitmiş ve bü
tün Devlet Bütçesinden yaddım gör«öleıân ept 
muamele görmesini ötemin -etmek; istemiştir. Ko
misyonumuz eşitliği tesis ederken şu esaslara 
dayanmıştır. 

A) Devletten her ne nam ile olursa olsun 
yardım görenlere ayrıca bir zam verilmesi uy
gun değildir. Zira çocuk zammı ebeveyninin, 
çocuklarına yapmak zorunda oidyJdarı çeşitli 
(Tahsil giderleri de dâhil) mas.t'Mİaa-a karşı 
ufak bir yardımdır. Ayrıca çoeuk'fcra tahsili 
için yapılan mühimce yardımlar k.ıışısmda ço
cuk zammına devam 'etmek doğru değildir. 

B) Gerçi askerî okul öğrenci1 eri ile Yedek 
Subay öğrencilerine aylık namiyle verilen pa
ralar diğer sivil öğrencilere yapılan çeşitli yar
dımlar muvacehesinde pek cüzi 1:almakta ise 
de askeri okul öğrencilerinin bundan başka 
iaşe, ibate ve ilbasları da Devletçe temin edil
diğine göre diğerleriyle bunlar arasında bir 
tefrik yapmak mümkün değildir. 

C) Kaldıki, askerî okul tale be i erinini bil
hassa Harb Okuluna ve yedek s ilbaylarını bu 
okula duhullerinden itibaren tekaütlüklerinin 
başlaması ve hesap edilmesi, bunların her ay 
aldıkları paraların maaş mahiyetinde bulunduk
larını anlamak için de bir sebep teşkil etmek
tedir. 

Bu itibarla komisyoumuz, askerî ve sivil 
okullarda parasız yatılı veya burslu olarak 
okuyan veya her hangi bir surette tahsil gider
leri deruhde olunan öğrencilerin velilerine 
adı geçen zammın verilmemesinin en doğru ve 
âdilâne bir tesis olacağına karar vermiş ve 
bu esas dairesinde ilişik tasarıyı hazırlamıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmel; üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul Çanakkale Bursa 

E. Ad&kan E. Kalafat H. Şaman 
Afyon K. Aydın "Balıkesir 

A.Veziröğlu E. Menderes \E Buâalcoğlu 
Ç&nftkkale Gkfsun 

K. Akmanlar M. Şener 
Gümüşane İzmir Kast&msaîu 

K. YörüJcoğlu B, Bügin H.Türe 

ısı : 67 ) 



Kırklareli 
Ş. Bakay 
Mardin 

K. Türkoğlu 
Sivas 

H. İmre 

Konya 
R. Burana 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Seyhan 
Dr. S. Barı 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Tokad Trabzon 
S. Atanç M. F. Kalaycıoğlu 

Urfa 
Doç. Dr. F. Ergin 

4598 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
memurlara verilmekte olan zamlar, çocuklu 

ailelerin geçim külfetlerini hafifletmek mak
sadına dayanmaktadır, miktar da cüzidir, 
Çocukların Devlet hesabına yatılı olarak ve
ya bura alarak tahsile devam etmeleri, veli
leri bunlar için masraf ihtiyar etmekten ta
mamen kurtarmaz. Bu sebeple memurların 
bu istihkaktan mahrum edilmemelerini doğ
ru bulmuyorum. 

tstanbul İstanbul Malatya 
A. H. Başar C. Türkgeldi M. 8. Eti 

Diyarbakır Van 
M. Ekinci F. Melen 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DBĞİŞTİBİŞÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4598, Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü memur ve 
hizmetlilerinin ücretlerine dair Kanuna ek 4620 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ay
lıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren ve 
bu Kanuna bâzı maddeler ekliyen 4621 sayılı 

kanunlara ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4598 
sayılı ve 17 . VII . 1944 tarihli ve 4621 sayılı 
kanunların 6 ncı maddeleri ile 17 . VII . 1944 
tarihli ve 4620 sayılı Kanunun S nci maddesi 
ve diğer kanunların bu maddelere atfolunan hü
kümleri gereğince verilen çocuk zammı, sözü 
edilen kanunlara tâbi daire ve kurumlarca pa
rasız yatılı olarak okutulan veya kendilerine 

burs verilen veyahut her hangi bir suretle tah
sil giderleri deruhde olunan çocuklar için dş 
ödenmez. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

«•» 
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