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Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaş
ması ile Türkiye-Belçika ödeme Anlaşmalı
nın yürürlük sürelerinin öir ay daha uza
tılması hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/438) 71:72,74,89 

7. — Çok çocuklu Hâkimlere verilecek 
yardım paralariyle ikramiye hakkındaki 3253 
sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ile Bingöl Milletvekili Feridun Fik
ri Düşünsel'in, Çok Çocuklu Hâkimlere ve
rilecek yardım paralariyle ikramiye hak
kındaki 3253 sayılı Kanunun kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Adalet ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/347,2/143) 72:88 

6. — Yoklama 88:89 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukların 
korunması hakkındaki kanun tasarısının geri 
verilmesine dair olan Başbakanlık tezkeresi 
okundu. Üzerinde yapılan görüşmeler sonunda 
geri verilmemesi münasip görüldü. 

Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soy er'in, 
Memurin Kanunu tasarısına dair olan sorusu 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, 
Akşehir ilçesinin Gökpınar mevkiine yerleştiri
len göçmen ailelerinin durumu hakkındaki söz
lü sorusu, soru sahibinin iki Birleşimde hazır 
bulunmamasından düştü. 

Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kaaun kabul 
olundu. 

Eczacılar ve eczaneler hakkındaki Kanuna 
bir madde eklenmesine dair olan Kanun kabul 
edildi. 

Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konu
sundan çıkarılması ve bu maddelerin Gümrük 
resimlerinde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun kabul olundu. 

Türkiye ile Almanya'daki İşgal Bölgesi ara
sında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmala-

riyle Modüs vivendi ve eklerinin onanım, si hak
kındaki kanun tasarısının birinci görüşülmesi 
bitirildi. 

Türkiye ile Finlandiya arasında Ankara'da 
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ek
lerinin onanmasına dair olan kanun tasarısının 
birinci görüşülmesi tamamlandı. 

Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına ek ola
rak Ankara'da imzalanan Protokolün onanması 
hakkındaki kanun tasarısının birinci görüşül
mesi bitirildi. 

Sar Bölgesinin Türkiye - Fransa ödeme An
laşmasına bağlı Fransız Frankı sahasına dâhil 
memleketler listesine derci hakkındaki kanun 
tasarısının birinci görüşülmesi tamamlandı. 

Türkiye ile İsveç arasında Ankara'da imza
lanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ekleri
nin onanmasına dair olan kanun tasarısının bi
linci görüşülmesi bitirildi. 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve Öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay 
daha uzatılmasına dair olan kanun tasarısının 
birinci görüşülmesi tamamlandı. 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay 
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daha uzatılması hakkındaki kanun tasarısının 
birinci görüşülmesi bitirildi. 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay 
daha uzatılmasına dair olan kanun tasarısının 
birinci görüşülmesi tamamlandı. 

Türkiye ile Polonya arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlasmalariyle eklerinin onan
ması hakkındaki kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi bitirildi. 

Gümrük Tarifesi Kanununun 6 neı maddesi-
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ne eklenecek fıkraya dair olan kanun tasarısı
nın birinci görüşülmesi tamamlandı. 

9 . I I . 1949 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Vekili 
Sinob Milletvekili 
C. K. tncedayt 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

Sait Koksal 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

A. Akan 

8ornlar 

Maraş Milletvekili Emin Soysal "m, köyler
de yapılan bölge okulları, 4274 sayılı Kanunun 
uygulanması, 29 . VÜİ . 1947 tarihinde cevap
landırılan sorunun sonucu ve propaganda ama-
ciyle okunması tavsiye edilen bir kitap hakkın
daki sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/263) 

Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, İs* 

A,anbul Adalet Sarayı yangınında yanan bir dos
ya hakkındaki sözlü soru önergesi Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm, 
Dr. Bedri Noyan'ın kesinleşen cezasının infax 
edilmemesi sebebi hakkındaki sözlü soru öner
gesi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tezkere 
1. — 1949 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya

pılması kararlaştırılan değişiklikler hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/318) (Bütçe Komisyo
nuna) 

Raporlar 
2 . — Avukatlık Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi hakkındaki 5178 sayılı Ka

nunun 21 nei maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/295) (Gündeme) 

3. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
süngerin, Ordu Dahili Hizmet Kanununun 66 
ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/144) 
(Gündeme) 
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BÎRÎNGÎ OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Başk£X\ ekili Feridan Fikri Düşünsel 
KATİPLER : Atalay Akan (Urfa), Sait Koksal (İsparta). 
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BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1/—- Avrupa memleketleri arasında Ödeme 
oe Takas Anlaşması ile eklerinin ve bu Anlaş
manın geçici olarak uygulanmasına dair olan 
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KAMUTAYA SUNUŞLARI 

Protokolün onanması hakkındaki Kanun tasara 
sının geri verilmesine dair Başbakanlık tezkere 
si (3/317) 
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Tezkere okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
24 . XI . 1948 tarihli ve 6-3844 sayılı yazı 

mızla sunulmuş olan Avrupa memleketleri ara
sında ödeme ve Takas Anlaşması ile eklerinin 
ve bu Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasın» 
dair bulunan protokolün onanması hakkındaki 
Kanun tasarısının geri verilmesine müsaade 
buyrulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

1949 O : 1 
2. — Bir görevle Paris'e giden Dışişleri Ba

kam Necmettin Sadak'ın yerine Devlet Bakanı 
Nurullah Esat Sümer'in vekalet edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/319) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Ekonumik İşbirliği Konseyinin 15 

Şubat 1949 tarihinde yapacağı toplantıya katıl 
mak üzere Paris'e gidecek olan Dışişleri Bnkanı 
Necmettin Sadak'ın dönüşüne kadar kendisine 
Devlet Bakanı Nurullah Esat Sümer'in vekillik 
etmesi, Başbakanın teklifi üzerine muvafık gö
rülmüş olduğunu saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
îsmet înönü 

4. — SORULAR VB CEVAPLAR 

i . — Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soy-
er'in, Memurin Kanunu tasarısına dair İçişleri 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/256) 

BAŞKAN — Bakan hastadır. Gelecek Bir
leşime bırakıyoruz. 

2. —- Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu' 
nun, Ankara ve Sivas Çimento Pabrikalariyle 
buralarda imal olunan çimento, tuğla ve kire-
mit hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Cemil Said Barlas'ın sözlü cevabı (6/260) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek 
Makamına 

Yurdumuzun mühim ihtiyaçlarından madut 
olan imar ve inşa işlerinde ehemmiyetli bir un
sur teşkil eden yerli çimentolar hakkında vakit 
vakit işitilen söylentiler dolayısiyle: 

1. — Türkiye dâhilinde yapılan çimentolar 
Ekonomi Bakanlığınca çıkarılan çimento norm
ları tüzüğüne tâbi bulunduğuna göre, halkımı
zın sık sık şikâyetine vesile olduğu, hattâ Ba
yındırlık Bakanlığı gibi inşaat işlerinin kompe
tanı olan bir makamın, inşaatlarında bu çimen
tonun sokulmaması hususunda alâkadarlara ta
mim gönderildiği halde Ankara Çimento Fabri
kası mamulâtmm hiçbir kontrole tâbi tutulma
dan ve yapılan birçok inşaat işlerinde kullanıl
masında iyi neticeler alınmadığı sabit olmasına 
rağmen piyasaya sürülmesine müsamahakâr 
kavranılması sebeplerinin, 

2. — Süinerbank Sivas Çimento Fabrikasının 
imalât, hattı havai tesisatı ve bunların yedek 
aksamı ile enerji santrallerinin heyeti umumi-
yesi (1 250 000) liraya Almanya'da Humbold 
ve A. E. G. fabrikalarına ısmarlanmış olduğu 
halde, bu gibi fabrikaların tesisat ve inşaat 
masrafları arasında bulunması lâzımgelen nor
mal bir nispetin çok fevkinde olarak bu fabri
kanın takriben (7 000 000) liraya mal edilmiş 
olmasının hangi sebep ve âmillerden ileri gel
diğinin, 

3. — Günde 300 ton imal etmek üzere kurul
muş ve tesellümü esnasında bunun fevkinde 
imalât yapılabileceği anlaşılmış olan Sivas Çi
mento Fabrikasının faaliyete geçtiğinden bugü
ne kadar yıllık bilâçosunun daima zararla ka
patarak Sümerbank'a bir yük olmaktan kurtu
lamamasının ve faaliyeti sırasında üç sene zar
fında emsali yerli fabrikaların hiçbirinde gö-
rtilmiyen (10 000) tona yakın klinker ve çimen
to açığı gibi muazzam bir zarar yekûnunun ha
sıl olmasının neden ileri geldiğinin ve bu fabri
kanın çıkardığı çimento evsafı hakkında zaman 
zaman vâki olan şikâyetlerin ne derece doğru 
olduğunun, 

4. — Sivas Çimento Fabrikasında (1 000 000) 
liraya yakın masraf ile vücuda getirilerek 1945 
senesinde işletmeye açılan tuğla ve kiremit fab
rikasının kuruluş tarihinden bu ane kadar; uy
gun ham maddenin mevcut bulunmasına rağ* 
men matlup evsafta tuğla ve kiremit çıkarama-
masının ve boyuna zarar etmesinin sebeplerinin, 
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Sayın Ekonomi ve Ticaret Bakanı tarafından 
etraflıca sözlü olarak açıklanmasını rica ede
rim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, sayın 
Sinan Tekelioğlu arkadaşıma madde madde ce
vap vereceğim. Yalnız cevap verdikten sonra 
evrakı da emrine amade tutacağım. Çünkü içilir
de birtakım teknik tetkikat var. Soru müessesesi 
bu işi bir soruda halletmeye yetmediği için ica 
bederse bir soru daha sorarlar, icabeden cevabı 
daha geniş şekilde veririm. 

Arkadaşımın sorduğu sualin birincisi şudur: 
1. — Türkiye dâhilinde yapılan çimentolar 

Ekonomi Bakanlığınca çıkarılan çimento norm
ları tüzüzüğüne tâbi bulunduğuna göre, halkımı
zın sık sık şikâyetine vesile olduğu, hattâ Ba
yındırlık Bakanlığı gibi inşaat işlerinin kompeta
nı olan bir makamın, inşaatlarında bu çimento
nun sokulmaması hususunda alâkadarlara tamim 

• gönderildiği halde Ankara Çimento Fabrikası 
mamulâtınm hiçbir kontrole tâbi tutulmadan 
ve yapılan birçok inşaat işlerinde kullanılmasın
da iyi neticeler alınmadığı sabit olmasına rağ
men piyasaya sürülmesine müsamahakâr davra-
nüması sebepleri. 

Arkadaşlar; İkinci dünya harbinden daha 
evvel Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanmış 
bir çimento normu vardı. Bu çimento normu, 
mütahassısların bana söylediklerine göre, Avru
pa'da dahi en sayılan çimento normu esasına gö
re hazırlanmış bir çimento norrnu imiş. Harbde 
inşaatın artması dolayısiyle hariçten bu norm
dan düşük çimentolar ithal edildiği gibi, arka
daşımın dediği gibi, Ankara Çimento Fabrika
sının imalâtı da bu normun dununda imiş. 
Fakat bu norm düşüklüğü demek, inşaatın teh
likeye düşmesi mânasına değilmiş. Yalnız, gene 
teknisiyenlerin söylediğine göre, bu norm düşük
lüğü dolayısiyle fazla su kullanılıyormuş ve ka
lıpta fazla duruyormuş. Böyle olduğu halde bu 
çimentoların kullanılmasına, gerek istihsal edi
len, gerek ithalât çimentolarının kullanılması 
Ekonomi Bakanlığınca daha evvelden önlenme-
mlftir. Bugün Ankara Çimento Fabrikası, 
norm ahkâmına uygun tarzda bu işi normlaştır-
maktadtr. Bunda}* başka da kendilerine sordum, 
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dedim ki, madem ki böyleydi, niçin ikinci norm 
tertip etmediniz Şuhalde bu normun altına düş
tüğüne göre", bu satılan çimentolara uygun norm 
hazırlıyor musunuz? Onların verdiği cevap, ikin
ci bir normun hazırlanmakta olduğudur. Birin
ci sualin cevabını şahsan ben de takip etmekte
yim. 

Arkadaşımın ikinci suali; Sümerbank Sivas 
Çimento Fabrikasının imalât, battı havai tesisa
tı ve bunların yedek aksamı ile enerji santralle
rinin heyeti umumiyesi (1 250 000) liraya Al
manya'da Humbold ve A. E. G. Fabrikalarına 
ısmarlanmış olduğu halde, bu gibi fabrikaların 
tesisat ve inşaat masrafları arasında bulunması 
lâzımgelen normal bir nispetin çok fevkinde 
olarak bu fabrikanın takriben (7 000 000) liraya 
maledilmiş olmasının hangi sebep ve âmillerden 
ileri geldiği... 

; İkinci suallerinin cevabını da arzedeyim. Si
vas Çimento Fabrikasının makina tesisatı ve 
kendilerinin dedikleri iltisak hatlariyle bera
ber 3 700 000 liraya mal olmuştur. 1 800 000 
lirası lojmanlara ait olmak üzere bina bedeli 
olarak 4 600 000 lira sarf edilmiştir. Bu tesisat 
yapılırken Sivas Fabrikası, dün yapıldığı kapa
siteye göre değil, bugün kabul edilip halen tev
si edilmek üzere olan projeye göre yapılmıştır. 
Bu sebeple geçen zamana ait nispetsizlik, şimdi 
tevsi edilmesi dolayısiyle, fazla amele, fazla is
tihsal dolayısiyle derpiş edilen bir nispetsizlik 
değildir. 

İkincisi; bir de daha evvel başladığı halde 
harbin zuhuru dolayısiyle inşaat bedeli de yük
sek olmuştur. Yani mevcut nispetsizlik, bilmem 
Heyti Aliyeye arzedebildi isem, o vakit yapıl
makta olan tesisat ile bugün yapılmakta olan 
tesisat heyeti umumiyesine göre binalar yapıl
mıştır, bu nispetsizlik bundan ileri gelmiştir. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Ben bundan 
j birşey anlamadım. 
j TİCARET VE EKONOMİ BAKANI (De

vamla) — Eşref Dizdar arkadaşımın « Ben bun
dan birşey anlamadım * dediğine göre hâdiseyi 
izah etmek için tekrar edeceğim. 

Sivas Çimento Fabrikası kurulurken, o vakit-
ki istihsal kapasitesi için değil; bu günkü istih
sal kapasitesine göre bina yapılmıştır. O vakit 
bilfarz 100 ton çimento istihsal ediyorsa, misal 

I olarak, aslında 200 ton istihsal edecekmiş gibi 
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binalar yapılmıştır. Çünkü geçenlerde, yarın 
harbden sonra bugünkü haliyle inşa edilmekte 
olan fabrika tesisatı tekemmül ettiği takdirde, 
bu lojmanlara sarf edilen para nispeti bu tesisat 
ile nispet edildiği zaman uygun gelecektir. 

Arkadaşlar; Tekeli arkadaşımızın üçüncü 
sualine geçiyorum: 

Günde 300 ton imal etmek üzere kurul
muş ve tesellümü esnasında bunun fevkinde 
imalât yapabileceği anlaşılmış olan Sivas Çi
mento Fabrikasının faaliyete geçtiğinden bugü
ne kadar yıllık bilançosunun daima zararla ka
patarak Sümer Banka bir yük olmaktan kurtu
lamamasının ve faaliyeti sırasında üç sene zar
fında emsali yerli fabrikaların hiçbirinde görül-
miyen (10 000) tona yakin klinker' ve çimento 
açığı gibi muazzam bir zarar yekûnunun hâsıl 
olmasının neden ileri geldiğinin ve bu fabrika
nın çıkardığı çimento evsafı hakkında zaman za
man vâki olan şikâyetlerin ne derece doğru ol
duğu? 

Şimdi, arkadaşımın söylediği zarar mevzuu 
doğrudur, rakamları okuyacağım. 

1943 de çimento fabrikası 62 000 lira zarar 
etmiştir, 1944 de 508 000 lira kâr etmiştir, 1945 
de 143 000 lira kâr etmiş, 1946 da 148 000 lira 
zarar, 1947 de 215 152 lira zarar etmiştir. 

Bunların sebebini sordum, bir kere umumi ola
rak yalnız çimento fabrikasında değil, bilûmum 
iktisadi tesislerimizde malî imkânlar veya im
kânsızlıklar dolayısiyle büyük bir hastalık var
dır. O da faiz hastalığı. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Fabrika değil, 
memur olmuş. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI C.BMt'L 
SAtD BA&LAS (Gazianteb) — Hayır fabrika, 
memur değil. 

Sivas Çimento Fabrikasının mütedavil serma
ye karşılığında ödediği faiz yekûnu geçen sene 
158 bin lirayı bulmuştur. Bu, bir. 

İkinci nokta. Devletçiliğin icabettirdiği bir 
takım masraflar vardır ki, belld buradan dü
şülmesi' lâzımdır. Size canlı bir misalini vereyim: 
Bu Sivas Çimento Fabrikası üzerinde durmadım; 
fabrika yapılan yerlerde amele çocuklarının oku
tulması için mektep- yapılır, muallim bulunur.. 
Bu iş Maarif meselesi.olduğuna, göre, mektep 
işini fatirika. yapsm, fakat muallimin parasını 
Millî Eğitim 'Bakanlığının' -vermesi lâzımdır. 

Bunların ü^ertade^4ualiy.etxwuw.filînasî ba-
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kınımdan tek, tek duracağım. Bunları yenider. 
elden geçirip, Sivas Çimento Fabrikasının çalış^ 
ma usulünün normal iktisadi teşekküllerin çalış
ma usulüne uydurması lâzımdır. Soysal ma-raf -

j 1ar icir.de düşülmesi icabedeni bu masraflar ih-
j mal edilmemek şartiyle ayrı surette tetkik edip 
[ içtimai esbabını araştırmak zaruretindeyiz. 
ı Sivas Çimento Fabrikasında 158 bin lira, paiz 
j gibi, sosyal yardımlar dolayısiyle çıkan kalem-
j 1er vardır. 
I Daha sonra 143 bin lira olarak gösterilen 
i kâr hakiki kâr değildir. Kâr nispeti de azdır. Bı 
! neden böyle gösterilmiştir Bunu da takip etti-
j receğim, mesulleri varsa, kâr neden yanlış gös-
i terilmiştir, bunun üzerinde de kemali dikkatle 

duracağım. Çünkü Sivas Çimento Fabrikasının 
sermayesi, milletin sermayesidir. Hiç kimsenin 
bunun bilançosu üzerinde, yalan yanlış, hattâ 
hüsnüniyetle de olsa, her hangi bir surette oy
namaya hakkı yoktur. 

Bu sordukları 3 ncü sualin cevabı da kendi
leri müsaade ederse tetkikatımm netieesi ikin
ci bir sözlü soru tetkikatımm neticesini de arz-
edeceğim, dördüncü sualleri: 

Sivas Çimento Fabrikasında (1 000 000) li
raya yakın masraf ile vücuda getirilerek 1945 
senesinde işletmeye açılan tuğla ve kiremit fab
rikasının kuruluş tarihinden bu ana kadar, uy-
gun ham maddenin mevcut buulnmasına rağ-

. men matlup evsafta tuğla ve kiremit çıkarama-
| • naşının ve boyuna zarar etmesinin sebepleri... 
\ Tuğla ve kiremit fabrikası Sivas'ta hakika-
\ ten bir hususi şirketin işlettiği tarzda evvelâ 
| muntazam tuğla ve kiremit çıkaran bir fabrika 
{ vaziyetinde değildir. Bu hususta bana verilen 
| not, bu işiu tekâmül yolunda olduğu bildiril

mektedir. Fakat ben, verilen cevap üzerinde 
yeniden esaslı bir etüd yapıp, edineceğim kana-

I ati evvelâ Hükümete, sonra da huzurunuza ge-
j tirmek niyetindeyim. 

Binaenaleyh 4 ncü sual hususunda da arka
daşım beni mazur görsünler. Yeniden soracak
ları bir sual varsa arzı cevap ederim. Şimdilik 
mâruzâtım bundan ibarettir. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, memleketin imar işlerinde büyük 

I bir rol oymyan çimento işi üzerine tetkika-tıma 
i sebep kt idi yaptırmakta olduğum Jfcür evde mâ-
j ruz kaldığım müşkülâta müteşekkir bulunmak-
! taymı. v •. , , 

m, 
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EMÎN SOYSAL (Maraş) .— E T yaptırmasa 

idiniz soru sormıyacak mı idiniz? 
SINAN TEKBLÎOĞLU (Devamla) — Arka

daşlar, çimento- fabrikasından çimento isfriyen 
insan en aşağı 8 ay bekler. Ondan sonra sıra ge
lirse alır, gelmezse karaborsadan torbasını 15 
liraya alır. Ben de aldım. Şimdi Sayın Ticaret 
Bakanı bu işi yeni deruhde etmişlerdir. Ben ken
dilerine yerden göğe kadar hak veririm. Böyle 
karışık ve girift, senelerdenberi birbiri üzerine 
istif edilmiş kötü işlerin birdenbire cevabını ver
mek zannedersem hiçbir bakana nasip olamaz. 
Biz, ötedenberi arzettiğim gibi bakan arkadaş
larımızın işlerini beceremediklerini söyler ve 
onları bu kürsüden muaheze ederiz. Ama bu 
muaheze onların şahıslarını değil de maiyetle
rinde bulunan insanların doğru hareket etme
diklerini onlara ihsas ettirmek için söylemiş 
•bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlar; bu sual müessesesi Devlet 
makinesinin iyi işlemesi ve işlerin iyi görülmesi 
bakımından son dereceli faydalı olduğuna ben 
şahsım itibariyle kani olmuş bulunuyorum. 

Şimdi Sayın Ticaret Bakanının vermiş oldu
ğu cevaplara bendeniz de toplamış olduğum cevap
ları vereceğim. Fakat bu mevzu kendi branjımı 
alâkadar etmediği için müsaadenizle bâzan kâğıt
tan okuyacağım. 

Ankara Şehrinin inşası için Ankara'da eski 
Belediye Re:si Ali Haydar Bey tarafından bir 
çimento fabrikası kurulmuş. Bu fabrikanın ma
kinesi ve imalât sisteminin ve bulunduğu yer
deki çimento maddei iptidaiyesinin iyi çimento 
imaline elverişli olmadığından çimento daima 
aşağı kalitede, toprak derecesinde bir çimento 
vücuda getirirmiş. Bunun kullanılamıyacağı an-
laşıHığmdan belediye bunu kapatmış. Fakat ara
dan bir müddet geçtikten sonra bir Belçika Şir
keti bir müddet bunu işletmiş. .0 zaman iktisat 
Bakanlığı tarafından çimento normları nizam
namesinin sıkı takibi dolay isiyle bu şirket de 
muvaffak olamamış o da terketmiş ve kazandığı 
paraları da alarak geldiği yere gitmiştir. 

Fabrika bir müddet kapalı kalmış ve bun
can sonra belediye Sümerbankla bir liımtet şir
ket kurarak tekrar faaliyete geçmiştir. 

Bir müddet Karabük cürufunu kullanmak su
retiyle cüruf çimentosu yapmış ondan sonra tek
rar Porlant Çimentosu imaline geçmiştir: Fakat 
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fabrika bu imalât müddeti zarfında da birçok 
masraflar ihtiyar etmiş ise de yine maksat ve 
gayesine ulaşamamıştır. Miüî Eğitim Bakanlığı 
Konservatuvar binasını yaparken bu çimentoyu 
inşaatında kullanmış, fakat Ankara Çimentosu
nun bozukluğu sabit olmuş. Mütaahhit vekili 
Ali Vasfi Beyin Ticaret Mahkemesine müracaatı 
üzerine Bayındırlık Bakanına vermiş olduğu 
5 . VI. 1947 tarih ve 4/266/762 sayılı tezkeresiy
le Ankara'da imal edilen çimentoların kullanıl
masına müsaade edilmemiş bunu da ehemmiyetle 
bildirmiştir. Bu suretle zuhur eden ihtilâf üzerine 
bunun halli için bu çimentodan numune alınmış 
ve bu numune istanbul'da Teknik Üniversiteye 
gönderilmiş, Teknik Üniversitesinin vermiş ol
duğu 9 . VII . 1947 tarih ve 841 sayılı raporla 
bu çimentoların inşaatta kullanılmaması lâzım-
geldiği meydana çıkmış, fakat bundan sonra 
Ekonomi Bakanlığı bu çimentoyu yine ötede be
ride kullanmakta bulunmuştur. Arkadaşlar; ma
azallah bir hareketi arz olursa bu çimento ile ya
pılan binaların hepsinin birden yıkılarak altın
da halkın kalacağı korkusu gelmemiş olsaydı ben
deniz bu takriri vermezdim. Fakat bir defa kula
ğıma çalındı, Porsuk Barajında bile bu çimento 
kullanılmış. Bu kadar bariz ve katî bir raporla 
bunu kullanmayın diyen asıl ihtisas mercilerinin 
kararlarına aykırı hareket etmiş olanların tec
ziye edilmesi lâzımgeleceği kanaatindeyim. 

Sonra Sayın Ticaret Bakanı bu çimentola
rın halen normları düşük ama kullanılabilir 
diye kendilerine müşavirlerinin söylemiş olduk
larına izah buyursunlar, kendilerini aldatmış
lardır. Demin de arzettiğim gibi, Bakan yenidir, 
bu işleri ben ne kadar biliyorsan; o da benim 
kadar biliyor. Teknik bir iştir, daima alt taraf
tan aldatıldığı için bizim bakanlarımız bize kar
şı mahcup vaziyete düşmektedirler. Fakat ba
kanların bu hususta hakikaten kusurları yok
tur. Çünkü aşağı taraftaki arkadaşları ihtisas
lara kıymet vererek tâyin etmiyoruz. Geçenler
de arzettiğim gibi, Denizyollarına böyle bir ar
kadaşı tâyin ettik, gene Ticaret Bakanlığı Ka
lemi mahsusunda bir arkadaşı ona muavin ver
dik. Bu insanlar Denizyollarını ıslah edecekle
rine, çimento fabrikası gibi, Denizyollarını da 
havaya uçuracaklardır. Onun için Sayın Başba
kanın bu hususa dikkat nazarlarını çekerim. De
nizyollarını bu gibi insanlardan kurtarmalıyız. 
Orası ihtisas istiyen bir müessesedir. Geçende 
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de söylediğim gibi araya bir erkânı harb subayını 
getirerek gerek fabrikaları ve gerekse diğer tesis
lerini ıslah etmek lâzımdır. 

AMİRAL ŞÜKÜR OKAN (Kocaeli) — Hem 
mutahassıs diyorsun, hem de erkânı harb zabiti 
diyorsun ? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Muavin 
olarak alınmış, o zatin adı da Behçet beydir. 

NİYAZİ AKSU (Antalya) — Alâkası jrok. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Alâ

kası yok ama getirmişler, biz de onu söylüyo
ruz. Sonra, inşaat masrafına gelince; sualimde 
arzettiğim gibi, bir buçuk milyon liralık tesisata 
malik bir fabrika için, bina memurlar için bina, 
atelyeler ve saire için binaya. Sayın Ticaret Ba-
kanvdört milyon masraf oldu buyurdular, ben- I 
deniz yedi milyon lira biliyordum. İhtimal bana i 
verilen miktar yanlıştır. Bakan dört milyon | 
liranın da fazla olduğunu söylediler. Buyurdu- | 
lar ki, 300 000 ton çıkarmak için yapılmıştır, ı 
biz 600 000 ton çıkaracağız. Acaba çıkarabilir
ler mi ? Ve ne zaman çıkacak ? Bunu da bilmiyo
ruz. Çünkü Devlet eliyle işliyen fabrikalarım j 
memleket için faydalı olduğunu işitmedik. Hattu 
öyle fabrikalar biliyorum ki, vaktiyle beş kişi ile ! 
idare edilirken Devlete geçtikten sonra 150 kişi 
ile idare ediliyor. Asıl bu meseleyi nazarı itiba
ra almak lâzımgeliyor. 

Sonra tesisatta, Sümer Bank lâzımı vçehile 
proje yapmış . olsaydı, bu kadar pahalıya çık
mazdı. Bendeniz rica ediyorum, Sayın Ticaret 
Bakanı bu fabrikayı yapan mütaahhitleri öğre
nirler ve vaziyetlerini tetkik buyururlarsa, hep
sinin birer milyoner olduklarım görürler. 

Sonra Sivas Çimento Fabrikasının 10 bin 
ton çimento ve klinken açığı olduğunu arzet-
mistim. Sayın Bakan da bunu tasdik buyurdu
lar. Bunun ne suretle kapatılmak istendiğini; 
şimdiye kadar tetkikatm yapılmamasmdan, mü- | 
sebbipleri hakkında takibatı kanuniyede bulu-
nulmamasından anlıyorum ki, bunun kapatıl
mak yoluna sapılmıştı; fakat Sayın Ticaret Ba
kanının azim ve celâdeti sayesinde bu işin mü
sebbiplerinin ağır cezaya çarptırılacaklarından 
bendeniz emin bulunuyorum. Eğer bu açığın 
şuraya buraya uçmak suretiyle fire olduğu ileri 
sürülürse buna imkân yoktur. 10 000 ton 50 şer 
liradan 500 000 lira demektir. Bunu kimin taz- I 
min etmesi lazımsa aranıp bulunmalı ve ceza- | 
landırılmalıdır. Meselâ şuraya, buraya uçtu de- | 
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i nilecek olursa, şayet imal fiyatını aşağıya dü« 

sürmek gayreti ile mevcudu fazla göstermek is-
temişlerse ve bu suretle memurlara verilecek pi
rimi yüksek bir şekilde temin etmek düşüncesi 
hâkim olmuşsa, -bu hususta Sayın Ticaret ve 
Ekonomi Bakanının nazarı dikkatini selbede-
rim. Devlet kesesinden alacakları ikramiyeyi 
çoğaltmak için Devleti aldatmanın ve bugüne 
kadar olan çimentoları yok olmuş gibi göster
melerinden dolayı lâzımgelen cezanın verilme
sini bir Milletvekili olarak Sayın Bakandan ri
ca ediyorum. 

Tuğla işine gelince : 
Tuğla yapmak için, evvelâ fabrika yapmaz

dan evvel fabrikanın kurulacağı yerdeki top
rakların kiremit ve tuğla imaline elverişli olup 
olmadığı hakkında tetkikat yapılması lâzımge-
lirdi. Sümer Bank, hiçbir sorgu ve suale muha
tap olmıyan bir müessese olduğu için bu işi is
tediği gibi yapmış, birçok masraflar ihtiyar 
edildikten sonra çimento toprağının kiremit ve 
tuğla imaline elverişli olmadığı anlaşılmış. Fa
kat sonradan yeni bir toprak bulunmuş. 

Arkadaşlar; Devlet eliyle işletilmekte olan 
fabrikalar kâr ediyoruz diye Milleti zarara soku
yoruz. Onlar istedikleri gibi masraf yapıyor
lar. Vaktaki bütçe meselesi geldiği zaman iş sı-
rıtıveriyor. Elimiz böğrümüzde kalıyor. 

i Sonra zarar işine gelince 1944 ve 1945 te kâr 
ettiklerini söylediler. 

Arkadaşlar 1944 ve 1945 senelerinde İstan
bul'da çimentonun tonu 40 lira iken Sivas'taki 
Çimento Fabrikası tonunu 65 liraya vermiş
tir, onun için kâr etmiştir. Yoksa her zaman za
rar etmiştir ve her zaman zarar etmektedir. 

Binaenaleyh bu zararlı müesseseyi kârlı bir 
hale getirmek için lâzımgelen tedbir ve tertip-
leri almasını Sayın Ekonomi Bakanından rica 
ediyorum. Yalnız bu fabrika değil, Devlete ait 
fabrikaların hepsinin zararla işlemekte olduğu
nu tekrar arzeder ve buna bir çare bulunmasını 
gerek Ekonomi Bakanından ve gerekse Başba
kandan bilhassa rica ederim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Ben sayın arka
daşımızdan rica etmiştim ve demiştim ki, tetki
kat yaptıktan sonra neticesini yine Heyeti Celi-
lenize arzedeceğim. 

Şimdi iki noktayı açıklamak zaruretindeyim; 
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birisi, memurlarımız bizi aldatamazlar ve aldata
mazlar, bile bile aldanmak hamakat alâmetidir 
ki arkadaşımız bize bunu isnat edemezler. Bina
enaleyh emin olsunlar ki, memurlarımız bize 
söyledikleri sözleri düşünerek söylerler ve inan
madığımız zaman haklarında tahkikat yapmaya 
her vakit imkânımız vardır. Buna emin olmala
rını rica ederim. 

ikinci noktaya işaret etmek isterim. 
Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğüne tâ

yin ediln zat, benim kalemi mahsus müdürüm 
değildir. Kalemi mahsus müdürlüğüne vekâlet 
ettirdim, fakat kendisi bir nevi müsteşar gibi, 
vekâlet ettirilecek, bir arkadaştır. 

Devlet Denizyolları hakkında ifadede bulun
mak bana düşmez. Arkadaşıma dışarda da izah 
ederim; burada mevcut olmıyan iki memur hak
kında konuşurken benim yanımda çalıştıkları için 
Umumi Murakabe Heyetinin raporundan da an
laşılacağı veçhile, şükranla ifade etmek isterim, 
bugün Toprak Mahsulleri Ofisi bütün Türkiye'de 
ehemmiyetle anılan bir müessesedir. 

Soru île alâkası yoktur, fakat geçmiştir, Top
rak Ofisi bu hale sokmakta benden ayrıldığmı 
esefle bildirdiğim bu iki arkadaş âmil olmuştur. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, ister kanunen 
olsun, ister fiilen olsun Devlet Demiryolları, 
Denizyolları gibi her şeyden evvel, zabitten ev
vel, bahrîyeciden evvel bir şeye muhtaçtırlar. 
Devletçiliğin muvaffakiyeti için muhasebeye ih
tiyaçları vardır. Devlet Denizyollarının bir 
umum müdürü, iki de umum müdür muaviniVar-
dır. Umum müdür denizci olsa umum müdür 
muavinin muhasebeden anlaması lâzımdır. Mua
vinlerden biri denizci olsa umum müdürün veya 
diğer muavinin muhasebeden anlaması lâzımdır. 

Bu zatın ayrılmasına muvafakat etmedim, 
ayrılan bakan benden rica etti. Ben esefle bu 
muvafakati vermişimdir. Binaenaleyh biraz bek
liydim. Devlet Denizyollarında normal muhasebe 
yerine iktisadi muhasebe teessüs ederse arkada
şım emin olsunlar ki, o işte de huzuru kalble 
tenkitlerini yapacaklardır. Bu bakımdan vaziyet 
bundan ibarettir. 

Sözlü soru hususunda dosya emirlerine ama
dedir. Aldanan ve aldatılan yoktur. Her an ara
nıp neticesi belirtilecektir. 

3. — Erzurum Milletvekî!i Ql, Vehbi Koca-
güney'in, Erzurum'un Tebriz kapısı Karakoluna 
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başvuran kadına yapılan muamele ve Hasanka-
le'nin Sürbehan Köyünde konuta vâki tecavüz Ha
disesiyle Doğu ülerine gönderilen komiser ve po
lisler hakkında içişleri Bakanlığından sözlü soru
su (6/261) 

BAŞKAiST — içişleri Bakanı rahatsız bulun
duğu için bu soruyu da gelecek birleşime bırakı
yoruz. 

4. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, İs
tanbul'da yaptırılacak Adalet Sarayı hakkındaki 
sorusuna Adalet Bakanı Fuad Sirmen 'in sözlü 
cevabı (6/262) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

2 . I I . 1949 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Istanbulda Adalet Sarayı yapılması işi alâka
lıların dilek ve gayretlerine rağmen halen esrar 
perdeleri altındadır. 

inşaat parasının mühim kısmı hazır ve top
lanmış olması lâzımgelen bu binanın inşasına ne 
için ve hangi sebepler yüzünden başlanamadığı
nın ve ne zaman başlanması mümkün olacağının 
ve bugünkü durumun ne olduğunun Adalet Ba
kanı tarafından sözlü olarak açıklanmasına yük-
sek müsaadelerinizi rica ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Sedad Pek 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar, istanbul Adalet Sara
yının yanmasından beri geçen uzun zaman zar
fında bu sarayın inşasının geçirdiği safahat, 
az çok diğer bir sözlü soru vesilesiyle, yüksek 
malûmları olduğu için bendeniz lüzumsuz yere 
bir tarihçe yapacak değilim. 

Mâruzâtım, bugünkü son safhaya inhisar 
edecektir. Halen Bakanlar Kurulu kararının 
hükümlerine göre, Adalet Sarayının yapılması 
Beyazıt'daki Fuat Paşa konağının yeridir. Fa
kat bundan evvel Nazım Poroy arkadaşımızın 
vermiş olduğu sözlü soru üzerine, o zaman veri
len izahatta da işaret edildiği gibi, bu sekil bilâ-
hara yapılan tetkikat ve Üniversite Rektörlüğü 
ile yapılan temas neticesinde uygun görülme
miştir. Sonradan yapılan tetkikat neticesinde en 
uygun mahal olarak, Babıalinin bulunduğu 
yerdeki arsaya ve bahçeye yapılması muvafık 
görülmüştür. Yalnız, bu tetkikat ikmal edilip 
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Bakanlar Kurulunun eski kararını değiştirmesi , 
kesin bir mahiyet almamıştır. Bu arada Nazım | 
Poroy arkadaşımız Ebüssuut Efendi Medresesi- I 
nin de yıkılmasının caiz olmadığını ve arşiv bi- s 
nalarmm yıkılmasının tevlit edeceği mahzulları 
ileri sürmüştü, Yüksek Heyetinizin malûmudur. 

Biz o zamanki tetkikatımızda da bu mah- ı 
zurları biliyorduk, yalnız Yüksek Heyete şunu • 
arzetmek isterim ki, mütahassıslarm dediklerine 
göre, İstanbul'da beş bin küsur tarihî kıymeti 
haiz eser mevcuttur. Yine bu işten anlıyanlarm 
dediklerine göre, Ebüssuut Efendi Medresesinin | 
sanat bakımından, mimarî kıymeti bakımından | 
mümasili olara ktstanbuPda 500 medrese mev
cuttur. Bütün bunlara rağmen arkadaşımızın bu j 
şekildeki işaretleri üzerine Adalet Bakanlığı o | 
tarihte Ankara'da toplanmış olan Tarihçiler | 
Kongresinden istifade ederek kemlilerine bu 
mevzuu bir kerre daha tetkik ettirmiştir. Bundan 
sonraki netice şudur; 

Müzoler Um^nı Müdürü, İstanbul Müzesi i 
Müdürü, Millî Eğitimdeki bu işle uğraşan şube i 
müdürü, mimar arkadaşlarla bu hususta müta-
hassıs sayılan arkadaşlar toplanmış, Ebüssuut 
'Medresesinin yıkılmasının caiz olup olmadığı | 
meselesi etraf iyi e incelenmiştir. Bunlardan üçü 
yıkılmasının asla caiz olmadığını söylemiş, bir 
tanesi hiçbir mahzur yok demiş, bir tanesi, efen
dim bu hususta kesin bir kanaatim yok demiş. 

Bütün bunları arzetmekten maksadım, Güzel 
İstanbul'umuzun sinesinde böyle binlerce kıy- ı 
meti tarihiyeyi haiz asarı muhafaza etmesi do-
layısiyle, Adalet Sarayı gibi lâakal 10 - 12 bin j 
metre karelik bir saha istiyen bina için yer bul- | 
manın müşkülâtına kısaca işaret ederim. j 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Yangın ye- i 
rine. j 

ADALET BAKANİ FUAD SİRMEN (De- I 
vamla) — Bugün üstünde durulan ve Bakanlar i 
Kuruluna teklif edilmekte olan vaziyet şudur : 
Adalet Sarayı yine Babıâlide yapılacaktır. Ba-
hıâlide iki arsa. vardır, birisi Tomruk arsası, diğe- ı 
ri Defterdarlıkla Babıâli binasının arasındaki 
bahçedir. Bu iki sahaya, Adalet Sarayına ihti
yacı olan binanın sığdırılması, Adalet Sarayı bi- '• 
naşının ikiye bölünerek yapılması halinde müm- i 
kün olduğu neticesini vermiştir. Yani üst mah- J 
kemelerle baroya ayrılacak kısım bahçeye, esas | 
mahkemeleri teşkil edecek olan büyük kısmı da ' 
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Tomruk arsasına yapıldığı takdirde bunun sığa
bileceği neticesine varıldı. Yalnız bu takdirde 
hiç bir istimlâke gitmemek, ne arşiv binalarını 
ne de Ebüssuut Efendi Medresesini yıkmak gibi 
bir zarurete düşmemek mümkün olacaktır. Bu
nun da şüphesiz kendine göre mahzuru olacaktır. 

Gönlümüz, Adalet Sarayını, bütün müştemi
lâtını adalet mefhumuna lâyik ve çok ihtişamlı 
bir bina olarak görmeyi arzu eder. Bu işi daha 
fazla uzatmaktansa, şimdi arzettiğim gibi, Tom
ruk sahasına esas binaları koymak ve üst mah
kemelerin, yani İstinaf mahkemelerinin teşki
linde de bunları bahçeye sığdırmak düşüncesin
deyiz. Yalnız bu kararı mütehassıslararası bir 
heyet vermiştir. Henüz Bakanlar Kuruluna ar-
zedilip kesin bir mahiyet almış değildir. Bizim 
ihtiyacımız olan oda adedine ve gerek üst mah
kemenin ve baronun ve gerek esas mahkemele
rin ihtiyacına göre binanın bu arzettiğim iki ar
sa üzerine oturtulması hususu mütahassıslar ta
rafından tetkik edilmekte ve tarihi kıymeti haiz 
olan binaları yıkmaya mecbur kalmadan bu şek
lin yapılabileceğine kesin olarak yine mütehas
sıslar karar verdikleri halde, Bakanlar Kurulu
na müracaat edilerek bir karar almcak ve için
de bulunduğumuz 1949 senesinde proje müsa
bakası yapılarak ihale edilecektir. 

Bugünkü durum bundan ibarettir. Arkada
şımın benden ayrıca sormak istediği birşey var
sa ona da ayrıca arzı cevap ederim. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Dokunduğum 
mçvzu bu kürsüye yeni gelmiş bir mevzu değil
dir. Şimdi aldığım izahattan anlıyorum ki, bunu, 
üç günde bir buraya getirmedikçe bu işin için
den çıkmak mümkün olmıyacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; Sayın Adalet Bakanının 
izahatından da anlıyoruz ki, karar var, Adalet 
Sarayı yapılacak. Olmıyan arsadır. Dünyada 
bir şey yapmak için karar verip, azmettikten son
ra bundan daha sudan bir mazeret ileri sürme
nin mümkün olduğunu zannetmiyorum. Arsa 
gökden inmez. Adalet Sarayının yandığı tarih 
çeyrek asra yaklaştı. İstanbul'da arsa mı yok? 
Adalet Sarayı yapılacak bir arsa bulunmıyor mu? 
Yeni bir yangın olup vâsi arsa açılmasını mı bek-
liyeceğiz? (Allah korusun sesleri) Yahut gökden 
zenbille arsa mı inecektir? Bu kadar sudan bir 
sebebi, bilmem, bendeniz hiçbir zaman mâkul bu
lamadım. 

Bulunan yerler dar geliyormuş» Çünkü Ada-
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let Sarayını ihtişamlı, haşmetli bir bina olarak 
görmek istiyorlar. Bugünkü sefalet ve perişanlık 
göz önüne alınarak daha mütevazı bir şekilde 
düşünmek eşlemi tariktir, istanbul'daki Adalet 
Sarayını daha mütevazı bir şekilde yapmayıp da 
ihtişam istemek doğru değildir, bence asıl bu 
doğru değildir. 1 0 - 1 2 bin metre kare yere ne 
yapıyoruz? İçimizdeki bütün arkadaşlar (10) 
dönümün ne olduğunu bilirler, Bugün 12 dönüm
le bir köylü geçinir. Bu koca Meclis bması da ni
hayet 30ü • 400 metre murabbaı bir yere yapıl
mıştır, bir defa 12 bin metre karelik ya
pılacak binanın ihtişamını, azametini düşü
nün, bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok
tur. Hepimiz biliyoruz ki, orta halli bir 
bina yapmak için arsa bulduktan sonra, plân
ları, detayları hazırlamak için mimari müsaba
kayı neticelendirmek için birkaç seneye ihtiyaç. 
vardır.. 

Şu halde eğer kastımızda, fikrimizde sami
mî isek sabit kadem isek, senelerce beklemeğe 
lüzum yok. 

Arkadaşlar; alay ediyorlar, bunun gazete
lerde alay mevzuu olduğunu biliyorsunuz. Yan
gının yıl dönümünde getirdiler o arsaya çelenk 
koydular. O çelenk ağır bir hakaretti. Bunu bu 
manâda anlamak lâzımdır. İstanbul halkı mus
tariptir. Binasızlıktan şikâyetçidir. Eline bir 
celpnameyi alan îstanbllu şaşırıyor, beni mah
kemeye çağırıyorlar, fakat mahkeme binası ne
rede diye tereddüt içindedir. 

Bu itibarla sizleri tasdi etmemek için sözü
mü kısa kesmek mecburiyetindeyim. Yalnız şu
nu tekrar hatırlatmak isterim, arkadaşlar gök
ten arsa inmez, mevcudun birini seçmek ıstıra-
rmdayız. Esasen arsayı bulduktan sonra da bu
nun yapılacak uzun işleri vardır, zaten lâzım 
olduğu kadar iş uzıyacaktır. Onun için Adalet 
Bakanmdan rica ediyorum, mevcut yerlerden 
birini seçsinler, arsa seçmek nihayet iki saatlik 
bilemediniz iki günlük, daha mübalağalı olarak . 
iki haftalık bir iş olduğuna göre; (Daha çık, 
asra çık sesleri; gülüşmeler) Daha ne bekliyo
ruz bilmiyorum. Dediğiniz gibi çeyrek asır ve
ya iki asır mı bekliyeceğiz?. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Postane 
binasını yapalım, Adalet binası olarak. 

SEDAT PEK (Devamla) — Arkadaşlar, bu 
hakikaten sık sık buraya getirilmeğe lâyık bir 
mevzudur. İstanbul gibi bir şehirde bu kadar 
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zamandır Adalet sarayı yapamıyan hükümetle
rin bu Devleti iyi idare ettiğine kimse inanmaz 
ve bu kadar pejmürde, bu kadar dağınık, bu ka
dar perişan adaletten kimse birşey bekliyemez. 

NAZIM POROY (Tokad) — Reis bey ismim 
geçti, bir iki kelime söyliyeceğim... 

BAŞKAN — isminiz tecavüz babında geç
medi. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Birşey soraca
ğım. 

BAŞKAN — içtüzük mânidir, soramazsınız. 
(Gürültüler). 

Rica ederim, devam edelim. 
ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (Rize) 

— Arkadaşlar, sözlü soruyu soran arkadaş bir 
avukat arkadaş olmasaydı, hakikaten diyecek
tim ki, eh,- kendisine söylemişler, intikal etmiş, 
burada vaziyeti bu şekilde izah ediyor. . 

Arkadaşlar, istanbul adliye teşkilâtının geniş
liğini tümüyle hiç olmazsa benim kadar suali so
ran arkadaşımın da takdir ettiğini zannetmek 
isterim. 

istanbul'da 12 tane Hukuk mahkemesi, 10 
tane ceza mahkemesi, Eminönü Sulh Mahkeme
leri, 2 Ağır ceza mahkemesi, 4 Ticaret mahke
memiz, icra dairelerimiz, 40 muaviniyle Müddei
umumilik teşkilâtımız.. Bütün bunlar göz önüne 

j alındığı takdirde bunun bir de üst mahkemeleri, 
ya istinaf mahkemelerini ve istanbul 'un bini 

I aşan avukatları için hiç olmazsa toplanmalarına 
| salih olabilecek salonu ve Baroya tahsis edilecek 

kısmiyle hepsini sinesinde eemedecek olan bir 
binanın ne kadar genişlikte olması lâzımgeleceğini 
düşünmeleri icap eder. Biz bunları mütalâa eder
ken gözü kapalı şu kadar olur diye değil, bunları 
söyliyen mühendisler, mimarlardır, ölçü üzerine-

'• dir, bütün bu teşkilât; kalemi, nezarethanesi, 
| tabibi adliliği.. Keşke mümkün olsa da dar saha-
! lar üzerinde bu binayı oturtabilsek. Milletin, lü-
j zumsuz yere fazla parası harcanmasın diye dü

şünüyoruz. Adalet sarayını istanbul'da Ok mey
danına, Çırpıcı çayırına götürmek ve Hürriyeti 

I Ebediye tepesine kurmak mümkün olsaydı, bu-
J vurdukları bir saha içinde arsa ayırmak imkânı. 
\ vardı; Onun için Adalet sarayını kurarken, bu 
i kurma işinin mesuliyetini üzerine alan arkada

şınız düşünecektir. Arkadaşımızın en ufak bir 
şekilde düşünmeden söylediği birçok hususat 
vardır. Ben mecburum, eshabı mesalihin ve va-
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tandaşların en kolay gelebilecekleri bir yerde 
bu sarayı kurmaya. Yine binlerce avukatın mah
kemelere gelebilmelerini sağlamak lâzımdır. 
Onun için bu binayı, ceza evleri ve temerküz 
merkezlerinin toplu oldukları yerlerden çok 
uzağa götürmekte birçok mahzurlar vardır. 
lîepsini düşünmek lâzımdır. Düşünüldü. Eminö
nü 'nde caminin önü açıldı, bir kenarına Adalet 
sarayı bir kenarına da Borsa sarayı yapalım di
ye mülâhaza ettik, arazinin kıymeti nazara alın
dı. İstimlâk için sarfedileeek para fevkalâde ra
kamlara yükseldiği için bu fakir millete bir şe
hir adliyesi için bu kadar para ödettirmeyi doğ
ru bulmadık. Eski yanmış olan yere gidelim de
nildi. Arkeologlar, eski eser mütahassısları bu
rada bir karış yüksekliğinde bir bina yapmanın 
dahi caiz olmadığını kâğıtlar üzerinde imzaları 
ile, ilme, fenne, ihtisasa dayanarak ifade ettik
lerinden.mesuliyete dayanan bir icra organı bu
nu nasıl yapabilir? 

Tarih karşısında kendisini bu kadar büyük 
mesuliyet altına koyar mı? Maalesef, mütehas
sıslar arasında da daima ittihadı efkâr olmu
yor. Eski eserlere içten bağlılığını bildiğim Na
zım Poroy arkadaşımız eski yere pekâla yapıla
bilir, diyorlar. 

NAZIM POROY (Tokad) — Çünkü müte
hassıslar sizin söylediğiniz gibi söylemiyorlar. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De
vamla) — Ceza, tevkif evi oradadır, onun ya
nma bir bina yapılsın, dediler. 

Bizim dosyamızda mütehassısların dedikleri 
mahfuzdur, isterlerse arkadaşımız gelip görebi
lirler. 

Biliyorsunuz, İbrahim Paşa Sarayının oldu
ğu yere yapılması için karar alınmıştı ve Recep 
Peker Hükümeti zamanında bu karar katî şek
lini almıştı, istimlâkler yapıldı. Sonra Tarih Ku
rumunun müracatı ve mütehassıslara yaptırı
lan tetkikat üzerine Birinci Hasan Saka Hükü
meti bu yerden vazgeçerek, demin arzettiğim 
Fuat Paşa Konağının yerinde inşasını kararlaş
tırmıştır. üniversite ile yaptığımız temasta Fuat 
Paşa Konağının istimlâk edilerek bugün İstan
bul dişçi ve eczacı mekteplerinin kendi ihtiya
cına yetişmemesi dolayısiyle bu binanın üniver
site camiası içine alınması arzusunda oldukları 
bildirilmesi üzerine, bugünkü bulunduğu .yer
de durulması lüzum ve zarureti hâsıl olmuştur. 
Hükümetiniz arşiv binalarının 4a İstanbul'da 
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yapılacağını nazarı dikkate alarak, Ebussuut 
Efendi Medresesinin, demin arzettiğim gibi mü
masili kıymette İstanbul'da lâakal 500 eser ol
duğunu mütehassıslar ifade ettiğine göre, katî 
karar alınmıştı. Arkadaşımın dediği gibi, bir ke
re de, Tarih Kurultayı dolayısiyle Ankara'ya 
gelen mütehassısların kanaatine müracaat ettiği
miz zaman mimarların hepsi bir yana dağılıver-
diler. Bir mimar dedi ki, bunun yıkılması müm
kündür.. Bugünkü bütçe darlığını biliyorsunuz. 
Elimizde Devlet malı olarak tomruk arsası var, 
aşağı yukarı 700 metre karedir. Babıâlinin cad
de üzerindeki binalarını ve İstanbul Basın Bir
liğinin bulunduğu binayı yıkmadan mevcut ar
sa üzerine bunun oturtulmasının mümkün ola
cağı anlaşıldı. Salkım Söğüde gidemeyiz, çünkü 
karşımıza Beşir Ağa külliyesi çıkıyor, yine o 
civarda Çağaloğlu hamamı var; Mimar Sinan'ın 
eseri imiş. Velhasıl kıpırdamanın imkânı yok
tur. Dediğim gibi, İstanbul'da herkesi memnun 
edebilmek için Ok meydanına gitmek lâzımdır. 
Buna da biz gidemeyiz. Binaenaleyh biz alaca
ğımız kararı, dediğim gibi, Devletin bugün için
de bulunduğu malî müzayakayı düşünerek ve 
Üst Mahkemeler Kanununun henüz çıkmamış 
olduğunu da nazarı dikkate alarak, tomruk ar-
sası ile Babıâli bahçesi arasındaki mesafenin de 
100 - 150 metre olduğunu düşünerek, bu bina
nın orada yapılmasına bendeniz şahsan kanaat 
getirdim. Bakanlar Kurulu ne diyecektir, bilmi
yorum. Bendeniz, Bayındırlık Bakanlığının ele
manlarına benim istediğim binanın hacmim, 
oda adedini ve sairesini tesbit ettirmeden bu 
işi Bakanlar Kuruluna götürmek niyetinde de
ğilim. Onun için ileri sürülen bu sebepler su
dandır demek, söylecrken kolaydır ama mesuli
yeti alıp yaptırırken iş o kadar kolay değildir. 

Sonra arkadaşlar, İstanbul'da mahkemelerin 
dağınıklığına gelince; evet, ceza mahkemeleri, 
müddeiumumilik ve icra daireleri postahanede-
dir ve ancak sığmaktadır. Hukuk mahkemeleri, 
Ticaret mahkemeleri Gümrük binasmdadır, SuPı 
mahkemeleri diğer yerlerdedir. 

Bugün maalesef Sultanahmet Sulh mahkeme
leri, Fatih .Sulh mahkemeleri bu binalar içinde
dir Şimdi biz yeni aldığımız ölçülerle esas bina
nın içine sığabilirse ancak Sultanahmet-, mahke
melerini alacağız. 

Her mahkeme elbette bulunduğu mmtakaya 
gidecektir. Peyderpey bunu yapacağız.. Beyoğlu 
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için düşündüğümüz ayrıca bir yer vardır, belki 

buradaki mahkemeleri buraya toplıyacağız ve bu
günkü gayri tabiî sokaklardan ve yerlerden bun
ları kurtaracağız. Fakat biraz insaf etmek lâzım
dır. Bu 24 saat zarfında arsayı seçip işe başlamak 
ve işte oldu bitti demek kabil değildir. Bütün bu 
sözlerim yandığından beri geçen 16 senelik za
manın kâfi gelmediği mânasına alınmasın. Za
manı çok geçmiştir. 

Biz bugün öyle ümit ediyoruz ki, 1949 sene
si içinde bunun ihalesini yapabileceğiz. Bina
enaleyh arkadaşlarımdan ricam şudur: Mesuliyeti 
takabbül etmiş olan Hükümet alelfevr bir karar 
verip, milletin sekiz, on milyonunu döktükten son
ra, işe yaramaz bir yerde işe yaramaz bir bina 
yapmak niyetinde değildir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim mesele 
ihmal ve teseyyüpten başka bir şey değildir. Bu 
ihmal ve teseyyüpten ve işi takdir edememekten 
ileri geliyor. Ben İstanbul'da bir adalet sarayı
nın ne kadar olması lâzım geldiğini gayet iyi bi
lirim; daha çok meşgul olduğum ve daha çok gi
rip çıktığım için Adalet Bakanından iyi bilirim. 
Ama bizim bir de mübalâğalı ölçümüz vardır. De
min de işaret ettiğim gibi S - 10 milyon liralık 
bir bina bizim neyimize, 

Bir kere beraber hesap edelim, adalet sarayı 
için lâzım olan oda 40 odayı geçmez. 40 müddeiu
mumi için teker teker oda verilecek ise ona bir di
yeceğim yoktur. Bizim istediğimiz perişanlıktan 
kurtulmamızdır. Bu itibarla Sayın Adalet Baka
nın uzun boylu izah ettikleri şekilde bu işi izam 
etmiye de lüzum yoktur. Ancak garip birşey var; 
bu işin mesuliyetini demlide etmiş olan kimseler 
çıtır çıtır beyanatta bulunuyorlar, onun için on
lara daha çok itibar etmek lâzımdır gibi geliyor. 

Arzettiğim gibi, bütün vüsatini de düşünür
seniz, İstanbul'un muhtaç olduğu Adalet Sara
yı on milyon liralık değildir, zaten bizim böyle 
muazzam işlere takatimiz müsait değildir. 

Para meselesine gelince; ben tekrar işaret 
ediyorum. O ciheti meşkûk bıraktılar. 1934 se
nesinde meriyete girmiş bir kanun vardı. Bu 
kanunla tera dairelerinde her para alandan 
yüzde iki nispetinde, Adalet Sarayları, Ceza 
evleri inşasına sarf edilmek için bir para kesi
lirdi. 1934 senesinden bugüne kadar ne miktar 
para teraküm etmiştir. Ben bu hususu bililtizam 
sormuştum. 

Adalet Bakanı bütçe meselesidir dediler, 
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j Arkadaşlar da bu noktai nazarı kabul ettiler. 

Fakat bu binaların karşılığı vardır. Eğer hüs
nü niyet olsaydı, ihmal ve teseyyüp olmasaydı, 
Adalet daireleri için toplanan paralarla bu işin 
yarı parası çıkmış olurdu. 

j İş meydanda, ihtiyaç meydanda, zaruret 
meydanda, feryadüfigan meydanda. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

NAZIM POROY (Tokad) — Reis bey ben
denize yine söz vermiyecek misiniz? 

BAŞKAN — Zatiâlinize bir sataşma yok, 
(Gülüşmeler). 

Müsaade buyurun, Adalet Bakanı Fuat Be-
I yefendi bir noktayı eksik bırakmışlar, şimdi o 

para kısmına da cevap verecekler. 
ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 

— Bendeniz zaten tahsisat yoktur demedim, 
bunun bir kanunu mahsusu vardır, yedi buçuk 
milyon liraya kadar para sarfına müsaade edil
mektedir. Fakat Sedad Pek arkadaşımın, bu 
kanunun çıktığı zamandaki 7,5 milyon lira ile 
ne yapılabilirdi, şimdi 7-8 milyon lira ile ne ya
pılır? Düşünmelerini rica ederim. 

Evet buyurdukları varidat 100-150 bin lira 
kadar bir para getiriyor, fakat bu para her se
ne Ceza ve Tevkif evlerine sarf edilir ve bugün 
birikmiş on paramız yoktur. 

Adalet Sarayının inşası için olan kanunu 
mahsus, bütçe muamelâtını bilen arkadaşların 
pek yakın malûmatı tahtında olmak icabeder k i 
hazır, kasada duran, el atıldığı zaman hemen 
alınacak para değildir. Yine bütçeye konula
caktır bu para. Bu sene biz bir milyon lira ola
rak konuştuk. Bu bir milyon lira da, arzetti-
ğim tertipler ve açık kapamak için alman ta
sarruf neticesinde istimlâkten bu tertiple vaz 
geçilebileceği düşünüldüğü için 300 bin liraya 
inmiştir. Birikmiş para falan da yok. Yapıldığı 
zaman huzurunuza geleceğiz, ihale edeceğiz ilk 
defa 300 bin liranın yeteceğini tahmin ediyoruz. 

Esas büyük inşaata gelecek sene gidileceği 
için, bu binanın istilzam ettiği bütün parayı ge
lecek seneki bütçede sizden istiyeceğiz, binala
rın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. 

İstanbul'da Postane binasını bir kere göz 
i önüne getirin, bunun kaç metre kare üzerinde 
I olduğunu düşünün ve kaç oda olduğunu düşü-
! nün, İstanbul Adliyesinin yarısının bile orada 

olmadığını teemmül ederek, yapılacak binanın 
büyüklüğü meydana çıkar ve bu da Sedad Pek*-
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in söylediği gibi - rakam söylemedi ama - 7 - 8 i 
milyonun üstünde bir şeydir. îki milyondan 
bahsettiler. Kerpiçten, tahtadan yapsak iki 
milyon kâfi gelmez. 40 muavine ayrı ayrı oda 
düşünmemekteyiz. Mahkeme salonu, samiini ala
bilecek vaziyette bir salon, kalemleri, masaları 
hulâsa çalışılacak ölçüler dâhilinde bir bina dü
şünüyoruz. Bütün bu ihtiyacı karşılıyacak bir 
bina yaptıktan sonra o halde bugünkü vaziyet
ten niçin vaz geçelim? Pekâlâ, kira da vermiyo-
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ruz, iş de görülüp gidiyor. Aradaki mesafe de 
büyük değildir. Biri Postanede, öteki Gümrük 
binasında; oldu bitti. 

Bir yandan fazla hassasiyet gösteriyorlar, 
perişanlık diyorlar, bir yandan da yapılacak 
binanın ölçüsünü çok küçük tutup bilmem ne 
edilmesi icabeder diyerek milyonlar veremeyiz, 
diyorlar. 

Bendeniz bu ikisinin bağdaşabileceğine kani 
değilim 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Ankara Milletvekilliğine seçilen Dr. 
Ahmet Hâmit SelgiVin, seçim tutanağı hakkın
da Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/76) 

BAŞKAN — Dağıtma tarihi 8 . I I . 1949 
dur. 48 saat geçmemiştir. Gelecek Birleşime bı
rakıyoruz. 

2. — Bolu Milletvekilliğine seçilen Hıfzır-
rahman Basit öymen'in, seçim tutanağı hakkın
da Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/77) 

BAŞKAN — Bunu da aynı suretle gelecek 
1 \ i r! eşime bırakıyoruz. 

S. —- Türkiye ile Belçika - Liiksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye • Belçika ödeme Anlaşmalarının yürür
lük sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyon
ları raporları (1/407) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 

Türkiye ile Belçika - Ltiksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türkiye 
Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük süreleri

nin iki ay daha uzatılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1047 
tarihinde imzalanan ve süresi 2G Mayıs 1948 
tarihine kadar iki ay uzatılmış olan Ticaret 
An1 aşması ile aynı tarihte Türkiye ile Belçika 
arasında imzalanan ödeme Anlaşmasının sürele

rinin. 26 Temmuz 1948 tarihine kadar iki ay 
daha uzatılması hakkında Ankara'daki Belçika 
Elçiliği ile 22 Mayıs 1948 tarihinde mektup te
atisi suretiyle yapılan geçici anlaşma onanmış
tır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

edenler.. Etmiyenler.. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

-i. — Türkiye ile Belçika - Liiksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürür
lük sürelerinin ki ay daha uzatılması hakkında 
teat: olunan mektupların onanmasına dair Kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/408) [1] 

BAŞKAN — Kanun tasarısının ikinci görü
şülmesini yapıyoruz. 

Türlriyo ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Tiuaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika Ödeme Anlatmasının yürürlük süre
lerinin iki ay daha uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem-

[1] Birinci görüşülmesi 41 ncİ Birleşim tuta-
nağmdadır, 

[11 Birinci görüşülmesi 41 mi birleşimde yqr 

pdmışUr. 
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burg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 
tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ile aynı 
tarihte Türkiye ile Belçika arasında bağıtlanan 
ödeme Anlaşmasının 26 Temmuz 1948 tarihinden 
itibaren yeniden iki ay süre ile uzatılması hak
kında Dışişleri Bakanlığı ile Ankara'daki Belçi
ka Elçiliği arasında 24 Temmuz 1948 tarihinde 
mektup teatisi suretiyle yapılan Geçici Anlaşma 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyınuza sunuyorum. 

5. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret Anlayr.ıası ile 
Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük 
sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkında 
teati olunan mektupların onanmasına dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları 
raporlan (1/409) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesine dair mad
deyi okutuyorum. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlatması ile Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sü
relerinin bir ay laha uzatılması haükında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem-
ourg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 ta
rihinde imzalanan ve süresi 26 Eylül 1948 tari
hine kadar uzatılmış olan Ticaret Anlaşması ile 
ayni tarihte Türkiye ile Belçika arasmda imza
lanan ödeme Anlaşmasının sürelerinin 26 Ekim 
1948 tarihine kadar bir ay daha uzatılması hak-

[1] Birinci görüşülmesi 41 nci birleşim tuta-
nağındadır. 
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l kında Ankara'daki Belçika Elçiliği ile 20 Eylül 
I 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle yapılan 

Anlaşma onanmıştır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et-
I miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

I 6. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko-
nonMk Birliği tarafından Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının yürürlük 
sûrelerinin bir ay daha uzatılması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyon
ları raporları (1/438) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Maddele
re geçiyoruz. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir-
I ligi arasındaki Ticaret Anlaşması, ile Türkiye 
j - Belçika Ödeme Anlatmasının yürürlük süre

lerinin bir ay daha uzatılması hakkında kanun 

j MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 ta
rihinde imzalanan ve süresi 26 Ekim 1948 ta-

I rilıinc kadar uzatılmış olan Ticaret Anlaşması ile 
aynı tarihte Türkiye ile Belçika arasında imza-

j lanaıı ödeme Anlaşmasının sürelerinin 26 Kasım 
j 1048 tarihine kadar birer ay daha uzatılması hak-
j kında Ankara'daki Belçika Elçiliği ile 25 
I Ekim 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle ya-
j pil an Anlaşma onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi oyu
nuza sunuyorum; Kabul edenler.. Etmiyenler... 

j Kabul edilmiştir. 

ı t 

i [1] Birinci görüşülmesi 41 nci birleşim tuta-
l nağındadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN, — Değiştrge yoktur, maddeyi oyu

nuza sunuyorum; Kabul edenler., Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütü?. 

BAŞKAN — Değiştrge yoktur, maddeyi oyu
nuza sunuyorum; Kabul edenler,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

/. — Çok çocuklu hâkimlere verilecek yar
dım paralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayı
lı Kanunun kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, 
Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım parala
riyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Kanunun 
kaldırılmasına dair kanun teklifi tfc Adalet ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/347,2/143) [Ij 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiycn var 
mı? 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar; huzurunuza gelen çok çocuklu hâkimlere yar
dım ve ikramiye verilmesi hakkında 12 sene evvel 
o zamanın zaruret ve icaplarına göre tanzim edi
len 18 maddelik bir kanunla şimdiye kadar bâ
zı hâkimlere, daha doğrusu 28 yaşında, 35 yaşın
da, 40 yaşında normal olarak, iki veya üç çocuğu 
olanlar dışınla bundan fazla çocuğu olan
lara, yardım maksadiyle yeni hâkim olan
ların (mevcut tahsisatının hâsılası üze
rinden, yeni terfi edenlerin terfileri üzerin
den ve bâzı kayıtlarla hâkimlerden alman para
larla diğerlerine yardım mahiyetinde gelmişti. 
Bu 3253 sayılı Kanunun, nihayet hâkim ödene
ğinin fazlalaştırılması dolayısiyle artık tatbikı-
na lüzum olmadığı çocuklara, çocuk zammı ve
rilmesi sebebiyle ortadan kaldırılmasına lüzum 
olduğu görülerek bu tasarı sevkedilmiştir. 

Tasarı üç maddedir. 1, bu kanunun kaldırıl
ması. 2, bu kanunla tahsil edilen ve halen mev
cut olan paranın da mahallî tahsisi. Arkadaş
lar; kanunun kalkmasmdaki zaruret hepimizce 
müsellemdir. Ama bu kanun sebebiyle tahsil 
edilen parayı başka yere tahsis etmek ve yeni 
bir tesis işine girmek doğru mudur, bilmiyorum. 

[1] 122 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, ' 

Û l l 
Kanun, hem eski kanunu kaldırdığı, hem tesis 
yaptığı için üzerinde durulmaya değer. Esasen 
yargıçlar arasında bu kanun dedikoduları ve 
birtakım hukuki kaideler içerisinde haksızlık 
oldu gibi itirazları davet etmiştir. Bunun bugün 
dahi devamını icabeder bir mahiyette bir tah
sise doğru gitmek bendenizce doğru değildir. 
Çünkü evvelâ Hükümet teklifinde bu para ile 
muihassasun leh addedilen çok çocuklu hâkim
lerin çocukları kasdedilmiş olmasına göre, bir 
yurt tesisi ile çocukların okutulması ele alın
mış, Bütçe Komisyonu ise doğrudan doğruya 
bir fon olarak Üniversitede tutmayı ve bunun 
geliri ile yine muhtaç, olan hâkimlerin çocukla
rından liyakatli olanlarına -Millî Eğitim ve 
Adalet Bakanlıklarının tetkikmdan sonra - yar
dım edilmek suretiyle bu paranın onlara hasrı
nın devam ettirilmesini kabul etmiştir. 

Evvelâ., bu hususta bir kanun tesisine hak
kımız var mıdır, yok mudur ? Evvelce mevcut 
kanunla tahsil edilen bu parayı muhassasun 
lehine kullandığımız dakikadan itibaren artık 
ikinci bir tahsis cihetine gidemeyiz. Çünkü 
mevzu kalmamıştır. Hâkimler bu vaziyetten 
çıkmışlardır. Hâkim çocuklarına bugün çocuk 
zammı verilmesi itibariyle böyle bir paranın 
verilmesine lüzum kalmamıştır. O halde mevcut 
tahsil edilmiş, fakat henüz tevzi edilmemiş bulu
nan paranın karşısında vâzıı kanunun maksudu 
olan muhtaç kimseye verilmesine. imkân olmayın
ca başka yere tahsis olunamaz. Binaenaleyh tah-
sisen tesis suretiyle tahsil edilen bu paralara 
ait kanunun kaldırılması ve mevcut paranın 
mahalli tahsisi diye bir başlıkla gelmek doğru 
olmaz. O halde maddesi gelince önergemi tak
dim edeceğim, bugün için kanunla tahsis edilen 
parayı bir tesisle menfaatleri olan bir yere ver
mek lâzımdır. Alman paraları tahsis edecek 
bir yer bulunmadığına göre, bunların alman 
yerlere ve müstehiklerine iadesi lâzımgelir. Ta
sarı bu noktadan noksandır. Bu paranın 140 
bin lirayı bulduğunu Öğrendim. Şubat ayında 
da bu paralar kesilmiştir. Bu paraların kendi
lerine iadesini adalet ve hak icaplarıdır. Madde
si gelince o kısımda önergemi takdim edece
ğim. 

BAŞKAN — Hasan Dinçer; tasarının tümü 
hakkında mı konuşacaksınız ? 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — Tü
mü hakkında konuşacağım. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) ~ 

Muhterem arkadaşlar; çok çocuklu hâkimlere 
verilmek üzere kesilen.bu paraların kaldırılması, 
hakikaten çok yerindedir. Şimdiye kadar bu 
şekilde para kesilmiş olması meslekte bulunan 
hâkimlerle müddeiumumiler arasında en hafif 
tabiriyle hoşnutsuzluk hâsıl etmiştir. Gerekçede 
de ifade edildiği gibi çok çocuklu memurlara 
yapılan yardım ve hâkimlere sonradan verilen 
tazminat dolayısiyle bu paraların artık veril
mesinde bir mâna ve maksat kalmamıştır. As
lında da, gerek tatbikat bakımından, gerekse 
hâkimler üzerinde bıraktığı tesir bakımından 
kaldırılması icabeden bir kanundur. Yalnız bu
rada tasarının ikinci maddesine temas eden bu 
mevzuun halledilmesi icabetmektedir. Bu da; 
toplanmış olan bu paralarla bir tesis yapılması
dır. Bütçe Komisyonu bu toplanmış olan para
larla bir tesis yapılmasını ve buna Ankara Üni 
versitesinde Hukuk tahsiline devam edecek hâ
kim çocuklarının muhtaç olanlarına ve kabili
yetlilerine tahsis edilmesi fikrindedir. Fakat 
kanaatimce bu tesis hukukan gayrimümkündür. 
Çünkü ortada tesisi yapan Devlete ait bir para 
yoktur. 

Toplanan paranın iki mahiyeti vardır. Birisi.. 
hâkimlerden kesilen paralar, diğeri de Ağustos 
ayında mevcut kadroların iki aylık tutarı kar 
şılığı qlmak üzere kesilen paralardır. 

Şimdi; hâkimlere ait olan kısmı üzerinde 
bir tesis tasarrufu yapmak mümkün değildir 
kanaatindeyim. Çünkü bu paralar Devlete in
tikal etmiş bir para değildir. Çok çocuklu hâ
kimlere verilmek üzere hâkimlerden kesilmiştir. 
Henüz çok çocuklu istihkak sahipleri tahakkuk 
etmemiş olduğuna göre bu paralar üzerinde bir 
tesis yapılması düşünülemez. Böyle bir tesis yap
mak için onların yani parayı verenlerin teker 
teker muvafakatlerini almak iktiza eder. Bu da 
şüphesiz gayrimümkündür. 

Bu itibarla tesis yapılırken hukukan bunun 
mümkün olup olmadığı noktasında durmak şüp 
hesiz ki, yerinde olur. Kaldı ki, bu tesisten elde 
edilecek faydanın da hiç mesabesinde olduğu 
şimdiden bellidir. Çünkü 240 -150 bin lira rad
desinde olan bu paranın nüması ile okutulacak 
çocukların ne kadar adette olacağı şimdiden 
düşünülebilir. Üç, beş çocuğu geçmiyeee.ktir. 

Bu paraların sadece Ankara Üniversitesinde 
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ve hukuk tahsili yapacaklara tahsis edilmesi de 
adaletle kabili telif değildir. Bir hâkimin çocu
ğuna sen mutlaka hukuk tahsili yapacaksın ve 
mutlaka Ankara Üniversitesinde tahsil ede
ceksin demek ve bunun için bir hüküm koymak 
doğru değildir. Bence bu paranın sahiplerine 
iadesi lâzımdır. 

BAŞKAN — İkinci maddede teklifinizi ya
parsınız. 

Söz Osman Nuri Köni'nindir. (Yok sesleri). 
Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Sayın arkadaşlar, bu kanunun kaldırılması hu
susunda vâki teşebbüsü ben şükranla karşıla
rım. 

Bu kanunun vazedildiği tarihteki ahval ve 
şeraitin gerekçedeki sebeplerini bendeniz lâyı-
kiyle hatırlamıyorum. Fakat bugün için haki
katen gayriâdilâne ve gayrimantıki sebepler
den addedilebilir. 

Düşününüz, şu yaştan şu yaşa kadar evli 
olmak veya evli olmakta kâfi değil, bir, iki, üç 
çocuk sahibi bulunmak lâzımdır; aksi halde 
bir, iki, üç,., çocuğu olmıyan yargıçlar bu şe
kilde vergi vermekle mükelleftirler. Bu, man
tıksızdır arkadaşlar. 

Çocuğu olmıyan, kader saikasiyle çocuğu 
olmıyan yargıçlar ölünceye kadar bu kariuna 
göre bir nevi vergi vereceklerdir. Binaenaleyh 
kalkması herhalde yerinde olur. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) —Evlensinler, bekâr 
iseler. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Belki 
evlenmeye teşvik veya teksiri nüfus gibi bir ga
ye vardır. Ama gerekçede böyle bir şey yoktur. 
Yalnız çok çocuklu hâkimlere yardım mevzuu-
bahistir. Fakat çok çocuklu hâkime yardım 
ederken hiç çocuğu olmıyanları veya evlenme
miş olanları zarardide * etmek de adalet icabı 
olamaz. 

İkinci maddenin müzakeresinde ileri sürece
ğim bâzı şeyler vardır. Ancak umumi bir mü
lâhaza olarak arzedeyim ki bendenizden evvel 
söz söylemiş olan arkadaşlarımın fikirlerine 
iştirak etmiyeceğim. Sebebi de: Arkadaşlar, bu 
kanun ile tahsil olunmuş bir para vardır. Ar
kadaşlardan bâzıları bu paranın doğrudan doğ
ruya Hükümetin, hazinenin malı olduğunu bâ
zıları ise istihkak sahibi yani kendilerinden 
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tahsil edimiş yargıçların hakkı olduğunu söy
lediler. 

Arkadaşlar vazedilmiş olan bir kanunun ce
bir ve tazyiki altında tahsil edilmiş olan «bu pa
raların sahiplerinin mükellefiyetiyle, yani on
ların vermesiyle nezedilmiş olan hakları hiç na
zarı itibara alınmamıştır. Yani tabiri diğerle 
bu paralar bir kanunla, bir nevi vergi mahiye
tinde alınmış ve sahiplerinin alâkaları kalma
mıştır. Şu halde bu paralara yeni bir tesisle 
başka bir yere sarf edilebilir. Bu da hiç şüphe
siz Yüksek Meclisin yapacağı kanunla olur. 

Bendeniz asıl kanunun ikinci maddesinde 
bunun için hususi sebepler dermeyan edeceğim. 
Şu kadar ilâve edeyim ki şurasını hiç kimse dü
şünmüyor. Bu paralar, çok çocuklu hâkimlere 
kanunla bir yardım olsun diye verilmişti. Bu
nun da verilebilmesi için bir takım şartlar var
dır. Bu şartlardan birisi beyanname verdikten 
sonra ancak kesbi katiyet edecektir. Yani o za
man hak kazanacaktır. Şu halde zannediyorum-
ki 23 Nisanda para alındıktan sonra vebu para
lar da tahsil edildikten sonra şimdi halihazırda 
bu kanuna görek hak kazanmış olan yargıçları
mızın parası demektir. Ben ikinci madde de söz 
alacağım o zaman izah ederim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Tü
mü takkmda konuşacağım. Kemal özçoban ar
kadaşımız kanun hakkmda söz söylememiş olsa 
idi yalnız 2 nci madde hakkında konuşacaktım. 
arkadaşlar, bu kanunun kabul edildiği zamanda
ki vaziyeti tetkik edersek kanun o zamanın şart
larına göre âdilâne idi. Bu kanunla toplanan 
paranın yalnız yargıçlardan alındığı gibi bir 
mâna ile konuştular. Halbuki öyle değildir. Top
lanan paraların bir kısmını, hattâ kısmı azami
ni Hazine vermektedir. Ancak, çocuğu olmıyan, 
evli bulunmıyan hâkimlerden de mahdut bir 
miktarda para kesilmektedir. O da iki; şekil
dedir; birisi; yılbaşında yargıcın maaşının bin
de beşi, diğeri de ilk terfide iki aylık terfi zam-
mıdır. 

Bu âdilâne değildir, dediler. Bendeniz cevap 
veriyorum, her şeyde mutlak adaletin nerede 
temin edildiğini bana göstersinler. Adalet, nis-
pidir. 

Gelir Vergisi Kanunu tasarısı Meclise sevke-
dilmek üzeredir onda en az geçim haddi diye 
birşey kabul ettik orada miktar vatandaşın evli 
olduğuna, bekâr olduğuna, çocuğu olup olmadı* 
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gına göre ayrıdır. Bana diyebilir misiniz ki efen
dim, evli olmıyanın kardeşi vardır, annesi var
dır. Bunu bu şekilde tevsi edersek elbetteki bu 
i§in idinden çıkamayız. Bu işin içinden çıkabil
mek için bizim kabul edeceğimiz kıstas budur 
ve bütün dünyada da böyledir. Kanunun ka
bul edilmiş olduğu zamanı nazarı itibara alma
dan konuşma yerinde değildir. Bugünkü hal ve 
şartlara göre kanunun yeri kalmadığından Hü
kümet kaldırılmasını teklif etmiştir ki, doğru
dur ve yerindedir, diyeceğimiz bir şey yoktur. 

İkinci maddenin müzakeresi işine gelince; 
bendeniz o noktada tereddüt ediyorum. Haki 
katen tesis yapılabilir mi? yapılamaz mı? Tesisi 
vücuda getirirken bunun malî münasebetleri ne 
olacaktır. Bunlar üzerinde durmak yerinde 
olur. Elbette bu noktadan kanunu tetkik etmiş 
olan Bütçe Komisyonunun bir mütalâası var
dır. Bunun hakkındaki noktai n'azarımı mad
de konuşulurken arzedeceğim. 

BAŞKAN — Oya sunulan dört tasarı için 
oy vermiyen arkadaş var mı? Oy toplama mua
melesi bitmiştir. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim, 
konuşma mevzuunu teşkil eden tasarı bugünkü 
ihtiyaca yerinde cevap verdiği için, Adliyeye 
mensup bir arkadaşınız sıfatiyle onun lehinde 
konuşacağım, çok yerinde bir tasarıdır. Ancak 
arkadaşlarımın konuşması üzerine Kâmil Coş-
kunoğlu arkadaşım kanunun kabul edildiği za
mandan ve kanunun maksat ve gayesinden ba
his buyurdular. 3253 sayılı Kanunun gerekçe
sini tetkik edersek dört sebebe dayanır: 

1. — İçtimai fayda temin etmek. 
2. — Hâkimlerin çocuklarını okutmak için 

kendilerine bir fırsat hazırlamak, 
3. — Hâkimlerin aile teşkil etmelerini temin 

etmek, 
4. — Aranılan sayıda çocuğu olmıyan hâ

kimlerden kesilen paralarla hâkimler arasında 
bir teavün ve tesanüt vücuda getirmek. 

Eğer ozaman bu dört unsura, tatbikatta, bu 
kanun temin etmişse cidden kanun adaleti te
min etmiş demektir. Aksi takdirde adaletsizliği 
temin ediyordu demektir. Bugün bu kanunun 
kaldırılmasına âmil olan sebep yalnız ve yalnız 
hâkim ödeneklerinin artırılması değildir. Çok 
çocuklu memurlara onar lira çocuk zammının 
verilmesi değildir. 11 küsur sene devam edege-
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len hâkimler arasındaki dedikoduya bir nihayet 
vermektir. Esas sebep budur. 

Her milletvekili arkadaş bilhassa hukukçu 
arkadaşlar şu üç senelik devrede hâkimlerden 
gelen mektupları okumuşlarsa görmüşlerdir ki. 
hâkimler, bu kanunla ilgili hâkimler, bu kanun
dan memnun değillerdi. Ve ben de bu kanunun 
tatbik edildiği zamanlarda hâkimlik yaptım, 
ben de memnun değildim. Niçin, kanun nasıldı, 
onu izah edeyim: 

Kanun eğer sırf evlenmeyi teşvik bakımın 
dan hükümler koymuş olsaydı ben bugün bura
da kaldırılması lehinde konuşmam, bütün me
murlara teşmil edilmesi lehinde konuşurdum. 
Evlenmeği icbar edebiliriz. Fakat çocuk yapma
yı Çocuk yapmak, baba olmak şerefi insan kud
retinin elinde midir? Esasen o, baba olmamaktan 
duyduğu acıyı, iki senede bir terfi ederken, ar
kadaş sen terfi ettin, maaşın 200 liradan 250 li
raya çıktı, 50 lira fazla maaş alacaksın, ne ya
zık ki 28 yaşındasın, bir çocuğun yok, senden 
terfi farkını kesiyorum, onu, çok çocuklu hâki
me vereceksin dersem, bunda adalet hissi mevcut 
mudur? 

Saniyen arkadaşlar, çocuk meseleleri yaşla 
tahdit edilir mi? 28 yaşında iken bir çocuğu, 
33 yaşında iken iki çocuğu, 37 yaşında iken üç 
çocuğu olmıyan mükellefiyete tâbi tutuluyor. 
Nasıl bir düşünce canım efendim. Bu şekilde na
sıl bir içtimai adaletten bahsederiz. 

Sonra, benim bir çocuğum var, iki çocuğum 
var, mükellefiyete tabiim, üç çocuklu mükâfata 
müstahaktır, benden kesip ona verecek. Peki, 
benim bakmaya mecbur olduğum, iaşesiyle mü-
'-ftjlef bulunduğum ailenin adedi hesap edilecek 
^rsa bunda adalet var mıdır? îşte bu bakım

dan 11 küsur senedir bu kanun hâkimler arasın
da iyi karşılanmamıştı, dedikoduya sebep ol
muştu. Benden önce konuşan arkadaşlarım da 
bu mevzua kısaca temas ettiler. Bu yönden ka
nun adalet yerine adaletsizlik temin ediyordu. 
Gerek Hükümeti ve gerek bu kanunu teklif eden 
diğer arkadaşlarımı tebrik ederim. Biz de esasen 
muhtelif partiye mensup bir arkadaşınız sıfa-
tiyle ben ve diğer arkadaşlarım bütçe konuşma
larında mütaaddit defalar bu kanunun kaldırıl
masını istemiştik. Bu isteğimiz bugün tahakkuk 
ettiği için Hükümete teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?.. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
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ler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım para* 
lariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına ve bu kanuna göre toplan
mış paraların ne şekilde kullanılacağına dair 

kanun 

MADDE 1. — Çok çocuklu hâkimlere veri
lecek yardım paralariyle ikramiye hakkındaki 
3253 sayılı Kanun kaldırılmıştıı\ 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Birinci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 12 . VI . 1937 tarihli ve 3253 
sayılı Kanuna göre yargıçlara dağıtılmak üzere 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bi
riken ve tahakkuk edip de tahsili gereken para
lar Hâkimler Kanununun 17 ve 18 nci madde
leri gereğince yargıçlık ve savcılık meslekinden 
vo yargıçlık sınıfından sayılan görevlerde bulu
nanların hukuk tahsili yapacak olan çocukları
na burs vermek suretiyle yardım için bir tesis 
vücuda getirilmek üzere Ankara Üniversitesine 
verilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı paraların en verim
li ve sağlam surette nemalandırılması ve burs 
alacak çocukların liyakat, çalışkanlık ve aynı 
zamanda yardıma muhtaç bulunmak bakımın
dan ayrılmalarına mütaaîlik usuller Adalet ve 
Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından birlikte 
tâyin ve tesbit olunur. 

Birinci fıkrada yazılı kimselerin hukuk tah
sil edecek çocukları arasından ikinci fıkradaki 
c:;a<??ar dairesinde seçilecek olanlara verilecek 
burs.'ar ancak tesis teşkil eden ana paranın ne
masından tesviye olunur. 

BAŞKAN — Buyurun Hulusi Bey. 
HULÜSÎ OEAL (Denizli) — Arkadaşlar; 

3253 sayılı Kanunla toplanan paraların sahibi 
kimdir? Bu paranın sahibi ve vâzıı kanunun bu 
kanunu vaz'etmekte kasteddiği gaye ve bu gaye
nin mevcudiyeti ile ademi mevcudiyetini tahlil 
edersek para üzerindeki tasarrufu halletmiş olu
ruz. 

Arkadaşlarım; bunda müttefikiz, Hazinenin 
parası yoktur, Sayın Ooşkunoğlu arkadaşım bu
nu gösterirse memnun olurum. 3253 sayılı Kanu
nun birinci maddesi kimlerden bu paraların alı-
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nacağını göstermiştir; dört şekilde, yine hâkim
lerden. 

Artık o kanunun geçmiş hükümleri veya mak
sadı va:̂ 'ı üzerinde aleyhinde konuşmanın yeri 
yoktur. Eski kanun, kanun olarak bugüne kadar 
gelmiş ve halen mer'idir. Bu kantin hâkimler ara^ 
smda, deminde işaret ettiğim veçhile, muhabbeti 
mütekabile ve tesanüdü temin etmek ve biraz da 
hâkimlik vasfını, harice sıdzırmadan, içerde, ken
di çevreleri içinde korumak, mevzuunu temin et
mek için hazırlanmıştı. Bu sebepledir ki, eğer 
çocuğu çok ise zarurette kalmasın, daha fazla ise 
üç beş hâkime, — kayıtlıdır kanunda — ikramiye 
verilsin,bu suretle hem muavenet, hem koruma 
.suretiyle mevzu olarak işi ele almış ve getirmiş
tir. 

Şimdi, bu anda demin de arzettiğ'm gibi, le
bine tahsis yapılan muhassaasunleh halen bıı tah
sise muhtaç durumda mıdır? Halen bu sebeple
rin hiçbiri kalmamıştır, çocuk zammı veriyoruz, 
ödenek verdik, artık bu kanunun hikmeti tesisi 
kalmamıştır. Hikmeti tesisi kalmayınca, gaye ken
diliğinden tahakkuk etmiş ise, bu gaye için top
lanmış olan ve yargıçlardan alman bu paraları 
şu veya bu şekilde, hukukta okuyan veya mühen
dis olmak için şu veya bu yerde okuyan veya oku
yacak çocuğa veya oğlunu okutacak hâkime mev
cut paranın tahsisine artık ihtiyaç kalmış mıdır? 
Kalmamıştır. O halde kanun meriyetten kalktı
ğı dakikada, taksim edilmemiş bir para varsa za
ten muhassasunleh kaldırıldığı için o paranın, 
mütahakkmda iadesi lâzımdır, O paranın sahibi 
yargıçlardır, alman para bellidir. Şubat ayında 
kanun meriyette olduğu için birer lira kesilmiş
tir, çünkü kanun öyledir. Maaşlarından kânun 
ayı içerisinde % 1 nispetinde alınmıştır, yeni ter-
filerden de fark kesilir. Bu şekilde kanun dört 
hüküm koymuştur. îşte bu paranın bugün için 
sahibi yargıçlarken ve sebep de fakrü zaruret 
ve yardım ve teşvik iken, bu kalkar kalkmaz, ya
ni sebep kalkınca orta yerde hak, sahibine rücu 
etmek lâzımdır. 

Şimdi arkadaşım Kemal özçoban kanunen 
alınmıştır, kanun mevzuuna girmiştir, bir kül 
ifade eder, bir bütçe mevzuu mahiyetini almış
tır dediler. Evet, bu, bizim mevcut müdevvena-
fiimızdaki âmme hizmetlerine tahsis edilmiş bir 
tahsis, bir vergi olsaydı kabul ederdim. Bu öy
le değildir. Çu doğrudan doğruya yargıç, sını-

1949 0 : 1 
fmın kendi aralarındaki durumu biraz daha 
düzenlemek maksadiyle Yüksek Kamutayca ka
bul edilmiş bir şeydir. Hususi bir hüküm ma
hiyetindedir. Hariçten katiyen hiçbir alâkası 
yoktur. Binaenaleyh bu, şümullü bir kanunla 
yeni bir tesis mahiyetine, bir âmme hukuku ma
hiyetine giren müesseselerin bütçelerine, bir Ba
kanlık bütçesi gibi tahsis edilmiş bir şekil de
ğildir. Böyle bir şeye gitmek, daha dün aldığı
mız para sahipleri meydanda dururken, doğru 
değildir. Bunda Yüksek Kamutayın hassas ola
cağına imanım vardır. 

Hükümetin teklifi veçhile bunu yurt tesisine 
tahsis etsek zaten bilmiyorum, 140 000 lira kadar 
bir şeydir, bununla bir bina bile yapılamaz. Te
sis ancak idame kabiliyeti mevcut, onu idame 
ettirebilecek esbap ve avamilin mevcudiyetiyle 
yapılabilir .140 bin lirayı tesis için tahsis ettik
ten sonra, bunun gerisinin gelmesi lâzımdır. Bu 
ne ile gelecektir? Elde birşey yoktur, neması 
susu, busu ile bu 140 bin lirayı idame etmek 
icabeder, bu da yoktur, o halde tesis olamaz. 
Binaenaleyh para heder olacak demektir. 

Bütçe Komisyonunun kabul ettiği gibi, bu 
parayı üniversiteye teslim edelim, hâkimlerin 
hukukta okuyan çocuklarına tahsis edilsin. Bu 
halde Teknik Üniversitede okuyanların kaba
hati ne? 

Evet, hukukta okuyan çocukların çalışkan
lığı, liyakati ve fakir olduğu Millî Eğitim ve 
Adalet Bakanlığınca tesbit edildikten sonra on
lara yardım edilecektir. 150 000 liranın senede 
geliri 10 000 lira kadar bir şeydir. Bu kaç çocu
ğa faydalı olur Bütün hâkimler kalksın da, 
ben fakirim, çocuğumu okutamıyorum, diye Ada
let Bakanlığı vç Millî Eğitim Bakanlığı kapıla
rında uğraşıp dursunlar mı? Bu, dedikoduyu 
mucip olan eski kanunun bugün devamı mahiye
tindedir. Yine hâkimler üzerinde daimî bir İz 
bırakacak olan 150 000 liralık bir tesis üzerinde 
durarak, bunu idame ettirmekte ne mülâhaza 
edilebilir? Şu halde gerek evvelki kanunun bir 
devamı mahiyetinde olan bu tesisi yapmak do-
layısiyle faydalı olacağını düşünmek bir dedi
kodu mevzuudur. Müracaatlarla şu veya bu gibi 
rahatsızlıkları icabettireceği zaruridir,,Bende
ni zce, arzettiğim şekilde tahsisin karşısında ar
tık muhtaç kimse yoktur, paraların sahipleri 
meydandadır, bu paralan sahiplerine iade etmek 
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en doğru yoldur. Yüksek Kamutayın, daha iyi 
bir yol bulduğu takdirde oraya gideceği tabiî
dir, fakat şahsi kanaatimce, 3 - 4 aydanberi tah
sil edilen paralar yargıçlara iade edilmelidir 
ikinci maddenin bu maksada göre yazılması için 
bir de önerge takdim ediyorum. j 

MUHSİN ÂDÎL BÎNAL (Konya) — Efen
dim, bendeniz Bütçe Komisyonunda bu ikinci 
maddenin görüşülmesi sırasında metne muhalif 
kalanlardanım. Bu itibarla muhalefet şerhini han
gi zihniyete tâbi olarak yazmış olduğumu arzet-
mek için huzurunuza çıkmırı bulunuyorum. 

Takdir buyurursunuz ki, yürürlükten kaldırıl
mak üzere bulunan kanunla çok çocuklu'hâkimle-
re yapılacak yardım için toplanan bir para vardır. 
Bu para bu kanunun yürürlük müddetince muh
telif membalardan toplanmıştır. Ancak toplanan 
para muayyen bir işe tahsis ed'lmesi âmir hük
müyle toplanmış bulunmaktadır. O halde bu ka
nun yürürlükten kalkar kalkma-; artık bir daha 
toplanmıyacak olan bu paranın ne yapılması lâ-
zımgeleceği suali varit olabilir. Bu suale verile
cek cevap; yürürlükte bulunan kanuna tevfikan 
toplanan paranın veehi tahsisi yine o kanunla tâ
yin edilen yerdir demek kadar tabiî birşey tasav
vur edilemez. Yani muayyen bir gaye için toplan
mış bir parayı her hangi bir başka yere 
tahsis etme salâhiyetini bilhassa vazıı ka
nun olan Sayın Kamutayın tecviz etmiyece- | 
ği muhakkaktır, tşte bu düşnce dolayısiyle ikin
ci maddeye muhalif kaldım. i 

Buna ilâve olarak şunu da arzetmek mecbu
riyetini duyuyorum ki, eğer Bütçe Komisyonun
dan çıkan ikinci maddeye uyularak bir fon tesiri 
edilecek ve bu fonun kârından talebe okutulacak- j 
sa o zaman şöyle bir vaziyet ortaya çıkacaktır, i 
Bir defa bu fonun temin edebileceği kârla okutu-
labilecek talebe sayısı altıyı geçmez; fakat bu ta-
lebeyi her sene değiştirmek imkânı da yoktur. 

Çünki yüksek tahsil müddeti en aşağı dört 
senedir. Yani dört sene bilâfasıla altı talebeyi { 
okutmakta devam edeceğiz. Hangi talebeyi? Yar- I 
gıç çocukları arasında hukuk tahs'li yapan tale- I 
belerden muhtaç ve çalışkan olan talebeyi.. Bakı- j 
nız birçok tahditler. Bir defa bu fonu, bu para- ı 
yi niçin yargıç çocuklarına tahsis ettiğimiz 
üzerinde bir an düşünürsek elde mevcut para- | 
nm yargıçlara ait olması dolayısiyle bu yola \ 
gidildiği kendiliğinden meydana çıkar. Ama bü- j 
tün yargıçların bu fondan istifadesini çok gö- ! 
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| rüyoruz. Hattâ yargıç olup da çocuğunu hukuk 

sahası dışında okutmak istiyenlerden bu parayı 
sakınıyoruz. Sadece yargıç oldukları malûm 

! olan insanlar içinde çocuklarını hukuk tahsili-
ne gönderenlerin bâzıları için bunu kabul edi
yoruz. Bu esasen meriyette olan kanunun mü-

I savatsızlığınm bir başka şekilde devamından 
başka ne olur? Zaten bugün Yüksek Kamutay
ın vereceği karar ile meriyetten kalkacak ka
nun bu müsavatsızlık dolayısiyle şikâyetleri mu
cip olmuş ve bu yerinde olan mucip sebeple 
kaldırılması için tasarı hazırlanmış ve huzuru
nuza gelmiştir. 

O halde tekrar sadede geliyorum, mevcut 
para ne olmalıdır? Arzettiğim gibi, mevcut pa
ra veçhi tahsisine verilmelidir. Yani yine 300 
kadar çocuk babası olan hâkimlere bu para ve
rilmelidir. Bunda hiç kimsenin hiç şüphesi ola
maz ki, beş, altı çocuğu dört beş sene okutmak 
yerine bir sene 300 çocuğa yardım yapmak el
bette daha hayırlı ve daha yerindedir. Bırakı
nız ki, bu çocuklar namına parayı alacak olan 
hâkimler, çocukları lehine sarfını bilen insan
lardır. 

Yalnız arkadaşlar, elimizdeki kanun tasarısı 
Hükümet tarafından Yüksek Meclise geçen Nisan 
ayı zarfında verilmiştir, ve verilir verilmez de 
tabiatiyle matbuat yolu ile, ağızdan ağıza şayi 
olmuştur. Yani geçen 1948 Nisanından itibaren 
yine 3253 sayılı Kanun gereğince kendilerinden 
para kesilen hâkimler artık gönül rızasiyle bu 
parayı vermemişlerdir. Çünkü bir an evvel bu 
kanunun meriyetten kalkacağını kendilerine teb
şir eden bir kanun tasarısının Mecliste olduğunu 
bilmektedirler. Ohalde 1948 Nisanından itiba
ren para veren hâkimlerin rızasını beraber getir-
miyen bu paranın çok çocuklu hâkimlere veril
mesine ben razı değilim. Ne yapalım? Biriken bu 
144 bin liradan 56 küsur bin lirası yargıçlara 
aittir; onları yargıçlara iade etmelidir. Geriye ka
lan parayı da kanunun emri mucibince kendileri 
için toplandığı tabiî bulunduğundan eski şekilde 
çok çocuklu hâkimlere tevzi etmeli ve böylece bu 
işin içinden çıkarak artık bir daha dedikoduya 
meydan vermemeli. Bu hususta bir önerge veri
yorum, karar Yüksek Heyetinısmdir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim; asıl mesele iki noktai nazar üzerinde 
dönüyor. Yüksek Meclis bunu pekâlâ halledecek
tir. • . . , 
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Birincisi bu para tesis edilemez. Çünkü bu

rada hak sahibi olanlar bu parayı yardım şek
linde vermişlerdir ki, bu onların fikridir. 

İkincisi de Muhsin Adil Binal arkadaşımızın 
buyurdukları fikirdir. 

Arkadaşlar; bendeniz arkadaşımız Hulusi 
Oral'm fikirlerine iştirak edemiyorum; çünkü 
hiçbir arkadaş bu parayı gönül rızasiyle vermiş 
değildir. Yardım diye verilen bu para kanun zo
ra ile verilmiştir. Şuhalde bu kanun olmasa 
idi bu parayı vermîyeceklerdi. Bu, kanun zora ile 
olmuştur. Bu kanun olmasaydı belki de bu para
ları vermiyeceklerdi. Bu para kanun emriyle 
alınmış bir nevi mükellefiyet demektir, kanunun, 
emrine uyularak verilmiştir. Para rızai bir yar
dım değildir. Kanunun emrine mutavaatla ve
rilmiştir. Bir mükellefiyettir. 

İkinci nokta; nerede kaldı ki, bu paranın 
mühim bir kısmı Devlet parasıdır. Şuhalde na
sıl olur da arkadaşlar, kendi rızası hilâfına bir 
teberruda bulunulmaya sevkediliyor. Kanunun 
emriyle yargıçların tediye etmiş olduğu bu para
ları bir hak olarak kendilerine iade edemeyiz. 

Üçüncü bir nokta arkadaşlar; bu para 23 Ni
san 1948 tarihinden itibaren tahsil edilmiştir. 
Hangi gaye ile? Halihazırda yürürlükte bulunan 
bu kanunun kasdettiği gaye ile çok çocuklu hâ
kimlere verilmek şartiyle tahsil edilmiştir. 

Şu halde 1943 tarihinden itibaren Haziran 
ayında beyanname vermiş olan yargıçlarımız bu 
paraya hak kazanmışlardır. 

Yani bir taraftan arzetmek istiyorum ki, 
gayriâdilâne olduğuna emin olduğum bu parayı 
vermekle kanuni vecibelerini yerine getiren hâ
kimlerin hakları bertaraf edilmiş bulunuyor, 
diğer taraftan, iyi veya kötü bugün hürmetle 
mükellef bulunduğumuz bir kanunla vücuda ge
tirilen bir fondan istihkak kesbeden çok çocuklu 
hâkimlerin haklarını bertaraf etmiş oluyoruz. 

Ben şu kanaatteyim ki, halen istihkak kes-
betmiş olan hâkimlerimizin bu haklarını bertaraf 
edemeyiz. 

. Fakat acaba bir formül bulabilir miyiz, bu
lamaz mıyız? Ben şahsan Muhsin Adil Binal ar
kadaşımızın fikrinin başka bir şeklini ileri sü
receğim. 

Arkadaşlar, bu paranın kül halinde cümlesi 
çok çocuklu hâkimlere aittir. Binaenaleyh bir 
kuruşunu bile onlann rızası olmadan katiyen 

feda edemeyiz, çünkü haktır. Şu halde bu ar
kadaşların, istihkak sahibi bulunan yargıçların 
gönüllerinin alınması lâzımdır. Bunların gönül
lerini almak için, kendilerine müracaatla elle
rinden bir kâğıt alınmak suretiyle, size şu pa
rayı vermiyelim, veriyoruz, şu kadar çocuğunuz 
için bir tesis vücuda getiriyoruz, fikriniz nedir 
demek uzun iştir ama arkadaşlar. Haklarını ta
nımış ve döne döne kısmen bu vatandaşları tat
min cihetine gidiyoruz. Kısmen de böyle bir te
sis vücuda getirmek maksadiyle ebediyen, ve
lev ki, senede mahdut bir kısım hâkim çocukla
rını okutmak olsun... Bence arkadaşlar en gü
zel formül budur. Çünkü bu parayı yine hâkim
lerin emirlerine amade kılarsak, yine onların 
çocukları için amade kılarsak yine hâkimleri
mize, hak sahibi hâkimlere yardım etmiş olu
ruz. Yani bir taraftan hak sahibi hâkimleri tat-

j nün, bir taraftan da halen yüz, yüz on, yüz yir
mi bin lira bakiye kalması muhtemel bu para 
ile böyle bir tesis yaparsak; ki, katiyen tesiste 
Hulusi O rai arkadaşımın buyurduğu gibi huku
ki mevzuata dahi gitsek hiçbir mahzur yoktur. 
Çünkü bu para hali hazırda parayı vermiş olan 
zevatın hakkı olarak kalmamıştır, onların hak
kı olarak kalmamıştır. Bertaraf edilmiştir. Böy
le bir tesis yapabiliriz. Yalnız hak sahibi hâ
kimlerin ikna edilmeleri kayıt ve şartiyle. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim; bu para bidayeten çok çocuklu hâkimlere 
verilmek üzere toplanmış bir paradır. Şu halde 
bu paranın sahiplerine, yani istihkak sahipleri-
n-3 verilmiyerek mevkuf tutulmasını Sayın Ba
kan açıklasın. 

İkincisi; toplanan bu para ne olsun? Bir kı
sım arkadaşlar diyorlar ki, mademki kanunun 
hikümlerine göre, yargıçlara verilmek üzere 
toplanmıştır, yine onlara verilsin. Bunun tat
bikatta güçlüğünü takdir buyurursunuz.' Para
yı vern, yargıcı, savcıyı nerede bulacağız, 
nasıl tasnif edeceğiz? Bunun imkânı varsa şüphe
siz en âdilâne yol budur. Buna imkân olmadığı
na göre paranın kesildiği şahıslara iadesini ben
deniz doğru bulmuyorum. Şahıslara verilecekse 
kendi namü hesabına kesilmiş olanlara verilmesi 
lâzımdır. Bunun imkânsızlığı karşısında ne ya
pılacaktır? En djoğrusu Bütçe Komisyonunun 
teklifidir. 

Arkadaşlar, çocuğunu hukukta okutması için 
yargıcı mecbur mu edelim? Neden başka yerde 
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okuyanlara vermiyoruz dediler? Arkadaşlar biz 
bütün hâkimlerin çocuklarını okutuyor değiliz. | 
Eğer bunu diğer yerlere de teşmil edersek bir I 
güçlük hattâ tatbikat imkânsızlığı çıkar. Hu
kukta okuyanlara da kayıtsız ve şartsız verilecek 
değildir. Bunlar aralarında müsabaka imtihanı 
olacaktır. Ehliyetli olacak, fakir olacak. Bu | 
suretle birtakım kayit ve şartı vardır. Bu pa- | 
rayı üniversiteler emrine vermek doğru olur. 
Zaten her sene okuyan 3 - 5 çocuktan fazla o!-
mıyacaktır. Hattâ maddeye öyle bir kaydm 
konulmasını da faydalı buluyorum: Bu paradan 
verilecek bursun Ankara ve İstanbul haricinde
ki yargıçların çocuklarına hasretmeyi uygun 
bulurum. Çünkü anası, babası burada olanlar 
nasıl olsa okuyabilirler. Haritçeki yargıçların' I 
çocuklarına tahsis edersek daha iyi olur. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, kelâ-
mm en iyisi kısa olanıdır. 

Paranın iadesi mevzuubahis olamaz. Çünkü 
bu para her sene tahsil ve her sene tevzi edilme
miştir ki kimden ne kadar para alındığı ve bu
günkü paranın ne kadarının kime ait olduğu 
malûm olsun ve bu dağıtılabilsin. 

Binaenaleyh, paranın kesilen hâkimlere da
ğıtılması arzettiğim sebeplerle katiyen mevzuu
bahis değildir. Kime kaç para verileceğini bile
mezsiniz. 

İkinci şıkka gelince; eldeki parayı çok ço
cuklu hâkimlere vermek de doğru değildir, öy
le bir kanun müzakere ediyoruz ki, evvelce ya
pılmış bir kanunun ilgası mevzuubahsitir. Ar
tık bunda son toplanan parayı teselli mükâfatı 
gibi, haydi son posta diye vermek doğru olmasa 
gerektir. Kimden ne kadar kesildiği bilinmedi
ğine göre hakkın da tahakkuk etmesine huku-
kan imkân yoktur. Zaten çok çocuklu hâkimle
re para vermekten maksat onların çocuklarını 
okutabilmekti. Encümenin de teklifi hâkimlerin 
çocuklarını ^okutmaktır. Bunun için de kayıt 
konmuştur. Binaenaleyh, Encümenin teklifi ye
rindedir, kabulünü teklif ederim. j 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar; bu
rada mevcut paranın bir kaç şekilde tahsisi ci
hetine gidilirken bir arkadaşım mütalâasında 
bir de bugün halen mer'i olan 3255 sayılı Ka- | 
nun mucibince tahsis edilmiş bu paraların çok j 
çocuklu ve ikramiyeye lâyık olan hâkimlere | 
müstahak olduğu için onlara verilmesi lâzım 
gibi bir rtoktai nazar ileri sürüldü ve bilhas- I 
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sa Kemal özçoban arkadaşımız bunun üzerinde 
durda. 

Arkadaşlar; Yüksek Kamutaya arzetmekte 
biraz kendimi cesaretli görmek istemiyorum, 
Ama arkadaşlar, hakların, iki tarafın karşılıklı 
rızasiyle, muhtariyetiyle, taahhütleriyle, hukuk 
ve vazife kaideleriyle mütekabil ve birbirinden 
ayrılmaz esaslar olduğunu kabul ederiz. Benden 
bir hak istiyen bir vazife ile karşılaşır. Sen
den bir şey isterse senin için vazifedir. Senin 
için vazife olan bir şey benim için bir hak ha
line gelir. Binaenaleyh, her hangi birisine bir 
yardmı va'di, sana yardım edeyim demek, bir 
borcu ifade etmez ve bir hak talebine vesile 
olmaz. Ben kanunun esası üzerinde durmak is
tiyorum. Evvelce yapılan bir kanun, yine 
kendilerinin dediği gibi, doğrudan doğruya 
iki taraf için de bir hak ve vazife tahmil eder 
bir kanun değildir. Hangi hakladır ki, benden 
para alıyor- Bunun üzerinde beni durdurmayın. 
Hiçbir zaman, başka birisinin iki çocuğu ol
duğu için benden para almasına hakkı yoktur. 
Zaman icabı, muaveneti mütekabile esası o ka
nunun çıkmasına sebep oldu. Hâlâ mı devam 
edecek? Karşımızdaki hâkim zengin bir hâkim 
olmuş, bana diyor ki, halen bu kanun mer'idir. 
Zengine bu para sadaka mahiyetinde veriecek-
tir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Öyle değil, sa
daka mahiyetinde değil. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — öyle olmadığı 
halde niçin böyle icbar ediliyor? Mevzu kalma
mıştır. Biz daha iki sene ev/el hâkimlerin öde
neğini yükselttiğimiz zamanda, bunu kaldıracak
tık. Çocuk zammını kabul ettiğimiz zamanda 
artık bu parayı almıyaeaktık. Fakat almaya de
vam ettik. Biz bu kanunu tesis f d erken çok ço
cuklu hâkime nasıl bir hak verdik? Ama Yük
sek Meclis demin arzettiğim tesanüdü adliye ve 
muaveneti mütekabile esaslarına istinaden bir 
kanun tedvin etti. Bugün bu kanunla temin edil
mek istenilen gaye ve sebepler tahakkuk etmiş 
ve bir zaruret kalmamıştır. Binaenaleyh bu parayı 
mutlaka oraya vermek nazariyesi nereden çıkı
yor? Şu hale göre elde mevcut olan paranın mu-
hassasünlehi, meşrutunlehi kaybolmuştur. Bu
nun başka bir ciheti tahsisi vardır. O hâkimlere 
vermek vardır. Fakat bence hâkimİere vermek 
mecburiyeti kalmamıştır, ve mükellefiyet mut
lak bir zaruret halinde devam etmemiştir. O 
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halde tesise lüzum olmadığını hepimiz kabul 
edeceğiz. Çünkü 140 bin liraya ne çıkar? Bu
nunla ne bir yurt kurulur, ne de bunun nema-
sı ile üç beş çocuk okutulur. Çünkü arkadan 
gelen yoktur, bu heder olur. O halde bunun ma
kulü; esas hakka rücu etmek lâzımdır. Esas 
hak, muadelet ise, doğrudan doğruya halen sar
fına lüzum görülmiyen bu paranın önergemde 
de izah ettiğim gibi, parayı veren yargıçlara, 
müstahaklara, sahibine iadesidir. Bunu veren 
hâkimlerin parası 40 - 50 bin lira kadarmış, üs
tü 3253 sayılı Kanunla tâyin edilmiyen yerler
den tasarrufmuş ki, bu da 100 bin lira kadar
mış. Bu Hazineye intikal etmeli ve bu dâva da 
kapanmalıdır, ele aldığımız bu şeyde haksızlık 
yoktur, kanunda haksızlık yoktur, bunu kabul 
etmem; kanun Yüksek Kamutaydan çıkmıştır, 
Eğer var idi ise bile, böyle birşey hâkimler ta
rafından kurulmuştur; bunu burada kesmek, 
haksız alman parayı kullanıyor gibi bir zihniye
ti de kesip atmak ve bu dedikodu mevzuunu 
bertaraf etmek lâzımdır. 

Binaenaleyh; parayı verenler meydandadır, 
bordrolar meydandadır, iş Sedad Pek arkada
şımızın dedikleri gibi de değildir; kanunu iyi 
tetkik etmişlerse, aldığı tahsisatın yüzde biri, 
senede bir defa, sonra yeni terfi edenlerin iki 
aylık zamları, sonra Şubat ayında verdiği bir 
üra, sonra doğrudan doğruya tasarruflardan el
de edilen paralar; bunların hepsi meydandadır. 
Bu paraların iadesinde hiçbir mahzur yoktur. 
Ziraat Bankasında bir hesapta yatmaktadır. 
Binaenaleyh en salim yol; 40 - 50 bin liranın 
içinde olan bu paranın veren hâkimlere iadesi, 
Devlet Hâzinesinden tasarruf dolayısiyle bura
ya nakledilmiş bulunan paranın Devlet Hazine
sine iadesi, adalete en uygun düşeceği kanaa
tindeyim. (Bravo s<*ilr»î) 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sadi Bekter 

konuşacaktır. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SADİ BEK

TER (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım; bir 
meslek ailesinin tesanüt hissini kanunlaştırmak 
yolu ile ortaya çıkmış bir müessesenin tasfiyesi 
mevzuu önümüzde bulunmaktadır. Bildiğiniz 
şekilde 3253 sayılı Kanunla yılda bir defaya 
mahsus olmak ve Birincikânun maaşlarından 
kesilmek üzere senelik maaşlarından yüzde ya
rımını, namzetler de dâhil olmak üzere mali yi* 
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lın başından evvel münhal bulunan ilk iki aylık 
zam farkları, 

3. — Namzetler de dâhil olmak üzere malî 
yılın başındanberi münhal bulunan hâkim kad
rosunda her yıl Ağustosun ilk günü mevcut bü
tün münhallerin iki aylığı, 

4. — Umum hâkimlerin Şubat maaşından 
kesilecek birer lira. 

îşte mevcut olan müessesenin membaları ka
nunda bu suretle tâyin edilmiş bulunmaktadır. 

Demek oluyor ki, bir tarafı ile serbest irade 
mahsulü olmamakla beraber, kanunun ortaya 
koyduğu bir zaruretle hâkimlerin muayyen bir 
kısmı fedakârlıklara katlanmaktadırlar. Bun
dan başka yine adalet kadrosunda mevcut açık
ların iki aylık tutarları da bu membaa ilâve 
edilmiş bulunmaktadır. Şu halde bugün tasfiye
si ile karşı karşıya bulunduğumuz, para membaı 
bakımından kısmen hâkimlerden, kısmen de Ha
zineden bu maksada tahsis edilen paralardan 
terekküp etmektedir. Doğrudan doğruya hâki
min münhasıran ödediği bir para olsaydı tasfi
ye mevzuunda yalnızca hâkim bahsinde durmak 
elbette ki, isabetli olurdu. 

Bu arada kanun yine muafiyetler tanıyor. 
Bir kısım fazla çocuklu hâkimlerin ödeme mü
kellefiyetini kaldırıyor. Tevzi esasını muayyen 
yaşlarda muayyen adedden fazla çocuklu hâ
kimlere hasr ve taksir ediyor. 

Demek oluyor ki, 2400 - 2500 e yakın bir hâ
kim kütlesi tediyede bulunuyor, buna bir mik
tar da, Hazine para katıyor ve neticede bundan 
her sene aşağı yukarı aynı şahıslar muayyen pa
radan toplandığı nispet dairesinde müstefit 
oluyorlar. Bu esaslar dâhilinde kanunun tatbi-
kından itibaren bugüne kadar toplanan para 
740 bin liradır. Bunun yargıçlardan toplanan 
kısmı 552 bin lira kadro tasarruflarından 
yani Hazineye ait kısım 187 bin liradır. Tevzi 
edilen miktarda 595 000 liradır. 

Evvelâ bu para bir hamurdur. Tevziat sıra
sında tevzi edilen paranın şu kadarı hâkimler
den toplanan paralardan, şu kadarı Hazineden 
toplanan paralardan gibi bir tevzi taksimi yok
tur. Bunu bir hamurdan çıkarıyoruz. Tevziat 
yapıyoruz. Bu tevziat, her sene mevcudu nazarı 
itibara alarak hesaplarını yapıyoruz. Gelecek 
tahsilat ihtimallerini de derpiş ederek, Adalet 

! Bakanlığı muayyen çocuk başına bir miktar tes-
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bit ediyor. Ve bu miktar aşağı yukarı 200 - 250 
lira ifade edilir, mahiyettedir. Şimdi bu tevziat 
da yapıldıktan sonra bir miktar çara her sene 
artıyor, işte bugün huzurunuzda bir fon mev
zuu olarak teklif edilmiş bulunan paranın top
lanma şekli bu çeşit artmalardan kalan mikta
rın beraberce kül halinde ifadesidir. Bunun 
ne miktarı şahıslardan kesilen para ve ne kadarı 
da Hazineye aittir diye bir tefrik yapmaya 
maddeten imkân yoktur. Olsa olsa bu sene 
zarfında tahsil edilmiş bir miktar paranın tâyin 
edilmiş sahipleri vardır ama esasen hâkim 
sınıfında vazife almış memleketin en münevver 
sınıfının iradesi muayyen bir maksat için kanun
la tahsil edilmiş bir paranın iadesini talep ede
cek kadar da hasis bir düşüncenin sahibi ola
maz. Bütçe Encümeniniz bu maksatla böyle şah
sen tesbit ve tâyinine imkân bulamadığımız bir 
bakiyenin hâfeimler arasında kurulan bir aile 
tesanüdünün ki, o aile tesanüdünün maksatların
dan biri de hâkimlerin çocuklarını okutmak 
olduğuna göre bizim gönlümüz razı olmamıştır ki 
bu para müessese ile beraber kalksın ve kalkar
ken de, 10-11 senedenberi idamei mevcudiyet 
eden hayırlı bir müessese bir iz bırakmadan da
ğılsın. Bu düşüncenin mahsulüdür. Bütçe Ko
misyonunun teklifi. 

Bütçe Komisyonunuz Adalet Komisyonun
dan çıkan metin üzerinde de durmuştur, bu me
tin bir yurt tesisi maksadını istihdaf «etmektedir. 
Düşündük, hakikaten 150 bin lira ile bir yurt 
tesis ve idame edilebilir mi ? Yaptığımız hesap
lar bu para ile bir yurdun bidayeti tesisini dahi 
temin edüemiyeeeği kanaatini karşımıza çıkardı. 
öyle ise böyle başlangıçta işlçmiyecek bir mahal
le tahsisindense Hükümet < ve Adalet Komisyonu
nun muhakemesine uygun ve kanunun maksadı
na da eh yakın olarak bir tesis düşüncesi hâkim 
oldu ve Bütçe Komisyonu ekseriyetince de tasvi
binize arzedilmek üzere kabul edildi. 

Şimdi arkadaşlarım bu arada dediler ki, ev-
vslee toplanan bir parayı maksadı aslisinden gay. 
ri bir yere sarfedebilir miyiz? ifade ettiğimiz ve 
kabul buyurulan şekle göre bu paranın şahsiyeti 
belli değildir ki, maksadı aslisinden gayri bir ye
re tahsis .gibi bir düşüncede maksadı aslisine tah
sis düşüncesi yer alabilsin. Sonra maksadı aslisin
den gayri bir yere tahsis var mt? Hayır. Maksadı 
aıüsme en yakın ve uygun bir şekilde tahsis var-
4ır. O da tesis yoliyie gene hâkimler sınıfından 
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ve hukuk tahsili yapanlar ki, hukuk meslekine in
tisap edecek çocukların yetişmesine tahsistir. Bi
naenaleyh maksadı asliden gayri bir yere sarf ba-

I his mevzuu değildir. 
Hâkimlerden muhtaç kalmamıştır. Bendeniz 

I bu kanaate iştirak edemiyeceğim. - Çünki hâkim
lerimizden hakikaten ihtiyaç halinde olanları dü
şünmek çok acı olur. Ama çocuğunun yüksek tah
silini yaptıramıyacak kudretsizlikte olanlarını dü-

, şünmek ve vardır diye kabul etmek de isabet var
d ı -

Memleketin her köşesine dağılmış olan birçok 
hâkim arkadaşların tahsil çağı gelmiş çocuklarını 
yuvalarından tahsil yapacakları memlekete gön
derip oradaki masraflarını karşılıyacak kaç kişi 
bulunduğunu Sayın Heyetinizin takdirine arzede-
rim . 

Bu arada böyle bir müessese kursak bu mües
sese hakkında biraz dedikoduya yer açar telâkki
sini de yine sayın hatipler tarafından açıklanmış
tı?. 

Yaptığımız hesap şudur; 150 000 lirayı Dev
let tahvillerine yatırdığımız takdirde senevi ge
lir 9 000 - 9 500 lira civarında olacaktır. Binaen
aleyh, talebe yurtlarında okuyan yüksek tahsil 
gençliğine, Türk Eğitim Derneği tahsis ettiği o-
kuma masrafı da 80 liradır. Şu halde senede 12 
çocuğu tahsil halinde bulundurmıya imkân vardır. 
12 çocuğun sekiz aylık tahsil devresinde burstan 

I istifadesi halinde 7 680 liralık senevi bir masraf 
| yapacağız. Buna mukabil varidatımız ise dokuz 

bin küsur liradır. Şu halde bir miktar para da 
ana paraya ilâve etmek suretiyle ileriki seneler 

i nemasını artırmak imkânını sağlamış bulunaca
ğız. Hukuk tahsili 4 sene olduğuna göre, her se
ne 3 hâkim çocuğunu, arzettiğim eleme ve seçme-

I lerden geçtikten sonra, hukuk tahsiline atacağız. 
Böylece zincirleme olarak her sene hukukun bi
rinci sınıfında 3 hâkim çocuğu okutacağız. 

I EMİN SOYSAL (Maraş) — Niye fen şube
sinde değil? 

I SADİ BEKTEB (istanbul) — Onu da arze-
deceğim., Binaenaleyh 12 hâkim çocuğu devamlı 
olarak tahsil halinde bulunacaktır. 

Şimdi dedikodu meselesi. Arkadaşlarımın 
takdir edeceklerini büirim. Biz hâdiseleri, yara-
tacağı dedikodular bakımından değil, doğrudan 
doğruya objektif bakımdan mütalâa ederiz, hâ-

ı kimler,.fanjf ma sağlıyacağı faidelerin ifadesi ba-
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kınımdan telâkki ederiz, ve ona göre mütalaa i 
ederiz. ! 

Bizim sosyal müesseselerimizden hangi biri- I 
sini gösterebilirsiniz ki başlangıçta dedikodu 
mevzuu olmadan sahai tatbika çıksın. Ama bir 
dedikodu olacaktır diye bütün sosyal dâvaları 
bir tarafa bırakacak bir anlayışa nasıl sahip 
olabiliriz? Şu halde dedikodu; işin nihayet ufak 
bir faktörüdür. Esas dâvayı bozmamak için 
kuvvetli bir delil olarak karşımıza çıkması lâ
zımdır. 

Hasan Dinçer arkadaşım, Devlete ait para 
yoktur buyurdular, zannediyorum ki arzettiğim 
izahatta Devlete ait paranın bu hamur içine 
girmiş olduğunu arzetmiş oldum. 

Biz, bu paranın Ankara Üniversitesinin bir 
tesisi olarak bulunmasını teklif ettik ve madde
de o şekildedir. Millî Eğitim Bakanı ile Adalet 
Bakanı geçim şartlarını daha müsait bulması 
halinde bu tesisten İstanbul'da tahsil yapan 
bir talebeye pek âlâ bir burs ödemek mümkün
dür. Böyle bir solüsyon olabilir. 

Bundan başka arkadaşlarımızın takıldığı bir 
nokta da; yapılacak tahsilin yalnız hukuk tah
sili mi olması meselesidir. Hâkim çocukları 
münhasıran yalnız hukuk tahsili mi yapacaklar
dır? Hayır; böyle bir düşüncemiz yoktur. Bü
tün yüksek tahsil yapacak hâkim çocuklarından 
muhtaç olanlarına bu fondan istifadeleri yo
lunda bir düşünce üzerinde durduk, münakaşa 
ettik. Fakat elimizdeki fonun mahdut bulunma
sı ve hâkim sınıfının, bu meslek tesanüdü üze- | 
rine tesis edilmesi ve bu müessesenin münhası
ran hukuk tahsili yapacaklara tahsisi suretin
de, hem hukuk müessesesinin yararına fazla 
adam yetiştirmek, hâkim sınıfından fazla adam 
yetiştirmeyi uygun bularak huzurunuza bu tek
lifle gelmiş bulunuyoruz. 

Binal arkadaşım, muayyen bir gaye ile top
lanmış olan bir paranın başka bir yere tahsisin
de isabet olmıyacağmı ileri sürdüler. 

Evet, bu para muayyen bir maksatla toplan
mıştır, fakat arzettiğim gibi bu maksat içinde 
çok çocuklu hâkimlerin tahsil çağındaki çocuk
larını yetiştirmek maksadı da esas gayenin 
içinde kısmen yer almaktadır. 

Şu halde tesisin hedefi ile esas maksat ve 
geyede bir ayrılık mevcut bulunmadığı kanaa
tindeyiz. 

Bu suretle mâruzâtımı tamamlarken, biz | 
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I Bütçe Komisyonu ekseriyeti olarak şunu arzet-

mek isteriz ki; kanunla tahsil edilen parayı kül 
halinde müstehikkinin tâyinine imkân olmıyan 
bir hamurdan artan paradır. 

2. — Maksadı tahsisine aykırı bir yere tah
sis edilmemektedir. Hukuk tahsili yapacak, yi-
ne hukuk ailesine mensup hâkim evlâtlarının, 
ihtiyaç içindeki çocuklarının bu tahsile devamı
nı ve bunları temin etmek gayesini hedef tut-

ı maktayız. 
Tesisin işletilmesinde bir taraftan 12 çocu-

ğun tahsilinin idamesi, diğer taraftan bir mik
tar artacak para ile de ana paranın tenmiye 

i yolunda, kabartılması yolunda bir plân düşü
nülmüştür. Ve bu, çalışacak bir kıymet ve bir 

ı değerdir. Ve nihayet şunu da arzetmek isterim 
j ki, başlangıçta da ifade ettiğim şekilde, biz, hâ-
! kimlerin meslekî tesanüt duygusunun kanunlaş-
ı mış bir ifadesi olarak ortadan kaldıracağımız 
ı müessesenin bir an içinde eriyip sönmesine ve 

böylece kaybolmasına razı olmadık. Hiç olmazsa 
bir bakiyenin bu kurulmuş tesanüt müessesesi-

j nin ilerde devamı mahiyetinde yaşamasında fay-
I da gördük. 

İkinci şekilde üniversitelerimizde bursların 
ve tesislerin kurulması yolundaki arzumuz de
vamlıdır ve bunu her vesile ile ifade ediyoruz. 
Böylece bu yolda da karşımıza çıkan bir fonu 
bu maksada tahsis suretiyle bu maksadı teşvik 
yolunda bir karar almış bulunuyoruz. Yüksek 
tasvibinizin de bu yolda iltihakını beklemek 
cesaretindeyiz. 

BAŞKAN — Fahri Bük. 
FAHRİ BÜK (Bursa) —- Sayın arkadaşlar, 

çok çocuklu hâkimlere para verilmesini sağlı-
yan bir kanunun kaldırılması üzerinde konu
şurken bunun ikinci maddesi ele alınarak kanu
nun esasından uzaklaşıyoruz. Ve yeni bir tesis 
dâvası üzeı inde duruluyor. Maksat tesis dâvası 
değildir, tasfiye davasıdır. Bir kanunun kaldı
rılması davasıdır. Bir hoşnutsuzluğun ortadan 
kaldırılması meselesidir. Bu para birkaç kay
naktan gelmiştir. Daha doğrusu iki Jsaynaktan 
gelmiştir. Birisi, bir kısım hâkimler tarafından 
ödeniyor, bir kısmı da Hazine tarafından öden
mektedir. Bu da münhal hâkimliklerin parasıdır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanının Bütçe Komis
yonunda bu tasarının görüşülmesi esnasında, 
verdikleri izahata göre eğer bu 150 bin lira üni
versiteye tahsis edilirse, ancak yedi çocuk oku-
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tulabilir. Komisyon bu mesele üzerinde uzun 
uzadıya durdu ve tartışmalar yaptı. Ancak Re
isin iltihakiyle öbür taraf bir ekseriyet temin 
edebildi. Arkadaşımız ekseriyetten çok bahset
tiler de bunu onun için söyliyorum. Bu hukuk 
fakültesi de dört sene olduğuna göre taksim 
edersek seneye 1,7 talebe isabet eder. 1,7 talebe 
alınması için üniversite meşgul olacak, Adalet 
Bakanığı meşgul olacak dosyalar çıkacak, yar
gıçların hepsi çocuklarının okutulması için mü
racaat edecekler, 

Bu, 150 000 lira Devlet tahvilâtına yatırıl
dığı takdirde 9 000 liralık bir gelir sağlayabilir. 
Bu paranın istihkak sahiplerine tevzi edilmesi 
hususunda benden evvel söz söyliyen arkadaşı
mız «Böyle hasis bir düşünce» gibi bir söz sar-
fettiler. Eğer para bu hâkim arkadaşlarımızın 
hakkı ise ki, hakkıdır, bu hakkı kendilerine 
vermek neden hasis bir düşünce oluyor? Eğer 
bunu hasis bulurlarsa bu paranın tamamını 
Hazineye veya Kızılay a bırakırlar. Ama 1,7 
talebelik bir tesis yapmıya gitmezler. Meclis d<> 
bu iş için bu kadar meşgul ediliyor, sonra da 
senelerce üniversite teşkilâtını uğraştıracağız, 
bütün hâkimler de acaba benim çocuğum bun
dan faydalanacak mı diye üzülecektir. Bu, za
ten bir tasfiye kanunudur, tasfiye edelim ve 
paralar kime verilecekse verilsin, bu iş de neti
celensin. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, ben
denizin zihnim sözcü arkadaşın okutulacok tale
benin münhasıran hukuk talebesi olması husu
suna takıldı da onun için söz aldım. Eğer Mec
lis böyle bir karar alacaksa, yani hâkimlerin. 
çocuklarını okutma mevzuu bahis ise, diyelim 
ki, dört talebe alacağız, bunun üç tanesi lisenin 
fen şubesinden mezun oldu, çocuk.da istiyor ki, 
mühendis mektebine gitsin, bunu ısrarla hukuk 
mektebine göndermenin mânası olmadığı gibi 
mevzua da aykırılır. Eğer böyle olacaksa (Üni
versitenin her hangi, bir şubesi) kaydı konur ve 
buna göre mâkul bir yola gidilir. Ama Fahri 
Bük arkadaşımın buyurduğu gibi, hem tasfiye 
mevzuu bahis, hem de Bütçede açık var, bir ta
raftan da elde mevcut bir para var. Bence bu 
parayı Bütçeye mal edip Bütçenin açık bir tara
fını kapamak yerinde olur. Hak sahipleri varsa 
ve bunlar mahdutsa bu paranın bir kısmı on« 
lara iade edilir. Geri kalanının, Bütçe açığına 
bir yamayı kapatmak üzere, oraya koyalım. Hem 
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i Bütçede açık var diyoruz hem de para var ne

reye verelim diye münakaşa ediyoruz, böyle şey 
olmaz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Arka
daşlar, mevzuun asıl ehemmiyetli olan noktası, 
bir kısmı Devlete ait olmıyan bu paraları hak-

j kında Devlet tarafından bir tasarruf kararı 
alınmasıdır. Bu, hakikaten 'hukuk anlayışına 

i göre, daima bir yara teşkil etmektedir. Bir mi
sal olarak; Yugoslavya emlâk ihtilâfından taz-

! minat olarak alınan 500 bin liranın, müsta-
hiklerine kabili taksim değil diye, Kızıl-

i uya teberru edilmiştir. 
Hak sahipleri mevcut iken ve onların reyi 

olmadan Devlet namına tesis yapmak, prensip-
j lerden ayrılmak demektir. Mühim olan nokta, 
I hâkimlerden tahsil edilen paralarla Devlet tara

fından bir tesis yapılması keyfiyetidir. Müsta-
hiklerine iade veya hak sahiplerine tevzi husu
sunda münakaşa edilebilir.. Devlet Hazinesin-

J den ayrılan para ise Hazineye iade edilir. Böy-
j leee dâva da prensipine göre halledilmiş olur. 

İkincisi, namütenahi tesislere malik olan bir 
millet sıfatiyle hakikaten bu kadar küçük bir' 
tesisi meydana koymakta içtimai bir fayda da 
yoktur. Onun için müsaade ederseniz bu mer-

I zııda hâkimlerden tahsil edilip de nihayet müs-
I tahiklerine iade edilmesi lâzımgelen para tas-
I fiye edilip, ayrılıp kendilerinden para tahsil 

edilen hâkimlere iadesi veya hak sahiplerine ia
desinden başka bir fikre gidildiği takdirde ta-

' sarruf hakkı olmadığı bir şey hakkında Devlet
çe bir karar almak mevkiinde kalırız. Bu istis
naya gitmiyelim, hangisini yaparsak yapalım. 
Kadro tasarruflarından hâsıl olan paralar hak
kında tesis veya Hazineye devir gibi şeyler ya
pabiliriz. Fakat hâkimlerden tahsil olunan bu 

I paralar hakkında bu şeklinde karar almak, bi-
zi hukuk kaidelerinden ayrılmaya götürür ki, 

i bu doğru bir şey değildir. Bunu da niçin yapı
yoruz? Bizim vakıf tarihimizle kabîlitelif olmı
yan küçük bir maksat için yapıyoruz. Bu kadar 
küçük bir maksat için bu ana prensipten ve ta-

j sarruf hakkına malik olmadığımız bir paranın 
' t öyle bir yere tahsisinden sakınalım. 

BAŞKAN — Bir yeterlik Ön'ergesi vardır. 
I Müsaade buyurursanız söz almış bir arkadaşı* 
j mız var. O da konuşsun ve ondan sonra onerge-
| yi oya arzedeyim. 
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SEDAD PEK (Kocaeli) — O arkadaştan 

sonra daha kimlerin konuşmak istiyeceğini ne 
biliyorsunuz? öyleyse ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizden ricada bulundum. 
SEDAD PEK (Kocaeli) - Peki buyursun

lar efendim. 
BAŞKAN — Bir arkadaşımız mevcut olduğu 

için tensip ederseniz önergenizi okumayayım. 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Hay hay buyur

sunlar efendim. 
ZttlNÎ ORHON (Kars) — Hayırlı bir mak

sat için toplanmış elimizde bir para var. Bunun 
bir»kısmı Hükümetin, bir kısmı da sâ ym hâkim
lerin verdiği para, bunun mahallî sarfını bula
mıyoruz. Şimdi bendeniz bir teklif yapacağım, 
zannederim ki hepiniz de kabul buyuracaksınız. 
Bu para analı, babalı çocukların tahsili için top
lanmış bir paradır; halbuki anasız ve babasız 
çocuklar ortada sürünüyor; bu senenin bütçesi 
ile bunlara ancak 750 bin lira ayrıldığını Sağlık 
Bakanı söyledi; bu 150 bîn lirayı oraya tahsis 
edersek oraca kurulacak tesis de hayırlı birşey 
olur, bunu teklif ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SADÎ BER
TER (İstanbul) Efendim; Fahri Bük arkadaşım 
ifademi yanlış telâkki buyurmuşlar; evvelâ onu 
tashih edeyim. 

Ben; düşüncelerinin hasis bir mahiyeti oldu
ğu yolunda herhangi bir işarette bulunmadım. 
Bilâkis hâkimlerimizi sıkmadan elde edilecek 
ufak bir menfaatin temini yolunda hasis bir dü
şünceden, bunun peşinde koşmaktan tenzih et
mek yolunda ifadede bulundum. 

FAHllt BÜK (Bursa) — Teşekkür ederim. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SADÎ BER

TER (Deyamla) — Tahtakılıç arkadaşımızın 
müstehiklerinin tâyini hususundaki fikirlerine 
iştirak edemîyeeeğiz. Bunun tâyinine imkân yok
tur. Çünkü on senedenberi birikmiş para ve her 
sene bir miktar arta arta gelmiş ve neticede 150 
bin liralık birşey hâsıl olmuştur. 

Rimdi denilebilir ki, bu devre içinde, yani 
1948 senesi içinde tahsil edilen paranın müstehjk-
kı bellidir, doğru, fakat daha evvelki yaptığı
mız tevziatta Devlet parası da karışmıştır, ki
min ne kadar ödediğini, ne alındığını, bunu tâ
yin edemiyoruz. îşte bu noktai nazardır ki, bizi 
yeni bir tesise gitmeye sevketmiştir. Biz bu yolu 
jhtiyar etUğjjnitf zaman hakikaten uiak bir tesis 

yoluna da gittiğimizi düşündük, işin mânevi 
cephesini hesaba kattık ve hâkimler üzerinde ya
pacağı tesiri de düşünerek, teemmül ederek bunu 
huzurunuza getirdik ve bu anlayışa iltihak buyu
racağınıza inanarak arzettik, nihayet takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Kimsesiz çocuklara ayrılması 
hakkında... 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SADÎ BER
TER (Devamla) — Efendim, kimsesiz çocuklara 
ayrılması mevzuu, maksada aykırı olur. Çünkü 
toplanan para doğrudan doğruya hâkim çocukla
rına yardımı istihdaf etmektedir. Bu itibarla 
maksada aykırı bir yere tahsisi teklifine iştirak 
edemiyeceğiz. 

BAŞKAN — Komisyondan bir sual sorulu
yor. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Hazineye 
ait olan kısmın ayrılması mümkün müdür? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SADİ BER
TER (Devamla) — İmkân yoktur. 

ADALET BAKANI FUAT SİRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar, ilgası teklif edilen 
kanunun son seneler zarfında çıkarılmış olan 
bâzı kanunların mevcudiyeti cTolayısiyle artık 
hayatiyetinin devamında fayda mülâhaza edil
memiştir. Hükümetiniz de bu kanaatte bulun
muş, bugün başkanlık eden sayın arkadaşımı? 
da böyle bir teklif yapmıştır. Binaenaleyh il
ganın aslında herkes mutabık bulunuyor. Hü
kümet de* dahil olarak. 

Şimdi elimizde mevcut ve birikmiş olan pa
ranın ciheti tahsisi kalıyor. 

Arkadaşlar, hâkim arkadaşların ilgası tek
lif olunan kanundan memnun olmamalarının se
bebi burada izah edildi. Ben uzun boylu tekrar 
etmek istemiyorum. Bu kanuna göre maaşların
dan tevkifat yapılan 2400 arkadaştan kanunun 
koyduğu hükümlere göre hâkim sınıfında bulu
nan mahdut eşhasa her sene ikramiye kanunu 
ilo mütemadiyen para verilmesinin reaksiyonu
dur ki, hâkim arkadaşların bu kanundan mem
nun olmamalarını istilzam etmektedir. Kanun 
ilk yapıldığı zaman, şüphesiz, içtimai mülâhaza 
hâkim bulunmuştur ve meslekî tesanüt nazara 
alınmıştır. O sebeple yapılmış bir kanundur. Bu 
bakımdan şüphesiz, şâyam kabul mesnetlere 
dayanmakta idi. Ama bugün bunlar kalktı. De
min sözcü arkadaşımızın tafsilâtiyle izah ettiği 
gibi-bugün, 145 000 lira mevcuttur. Henüz tah-
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sil edilmemiş ve tahsil edilmesi lâzımgelen meb
lâğ ile, bu Şubat ayının içinde de terfi edenler
den kesilen ve henüz merkez hesabına girmemiş 
olanlarda nazara alınacak olursa, bu miktarın 
150-160 bin lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. 
Şimdi bu miktarın bu sene hâkimlerden kesil
miş olan. 54 bin lirasının hangi hâkimlerden ke
silmiş olduğu tesbit edilebilir. 

Yalnız arada ne olabilir, bu müddet zarfın
da istifa edip ayrılmış, vefat etmiş olanların ve
resesi, veyahut bu ayrılmış olanların nerede ol
duklarının aranıp bulunacağı meselesi vardır. 
Bunlar senede bir iki lira gibi çok hasis meblâğ
lar olduğu için asıl yekûnu terfi etmiş olup da 
iki ay maaş farklarının kesilmesinden tahassül 
etmiş miktarların hak sahiplerine iadesi ciheti 
kalır ki ,bunların da şahısları malûm olmakla 
beraber arzettiğim müşkülât sebebiyle ekserisi 
bir iki lira içinde olduğuna göre bu kadar uzun 
muamele yapmaya değer mi? 

Hukuk bakımından mütalâa edilince: Kanun 
tatbik edilirken her sene Haziran ayında hâ
kimlerin çocuklarının ve kendilerinin durumları 
tesbit edilir. Her senenin 23 Nisanında bu kanu
nun hükmüne göre tevzi edilmesi lâzımgelenler 
tevzi edilir. 1947 senesininki tamamiyle veril
miştir. 1948 in tevziatı 1949 un 23 Nisanında ya
pılmak lâzımgelirdi, kanun eğer yaşamış olsay
dı. Biz aslının lüzumsuzluğuna inandıktan ve 
hâkimler arasında bunun hoşnutsuzluk tevlit 
ettiğini kabul ettikten ve kanunu kaldırdıktan 
sonra, bence, hiçbir hukuki mecburiyetimiz yok
tur ki, mülga kanunun koyduğu esaslar daire
sinde bunu yine hâkimlere dağıtalım. 

Bu paraların birikme sebebini sözcü arka
daşım anlattığı için ben tekrar etmiyeceğiın. 
Her sene toplanan paranın miktarına göre Ba
kanlık, o sene zarfında ikramiye almaya ve 
tevziden istifade etmeye hak kazanmış olan hâ
kimlerin çocuklarının adedini tesbit ediyor bi
riken para miktarını bu adede göre tevzi ediyor. 
Şimdiye kadar bu tevziat çocuk başına 200-250 lira 
arasında oluyordu.» Demek ki, bu kanundan istifa
de edecek hâkimin çocuğu 3 tane ise 600-700 lira, 
daha gen^ olduğu için çocuğu bir tane ise 
250 lira alıyordu. Bunların tertipleri 13 senedir, 
bu sene kesilen 50 bin lirayı hariç bırakırsak 
btt para Î2 senedir birikmiştir. Adalet Bakanlığı 
çocuk basma 250 lira yerine 300 lira yapsaydı 
bu para birikmezdi ama olmuş. Ama; elimizde, 
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i menşei iki kanaldan gelmekle beraber, ne kada

rının kime ait olduğu belli olmıyan bir para da 
mevcuttur. Biz artık hâkimlerden bugünkü ka
nunun cari olduğu zamanlardaki gibi bir tev-

kifat yapmayacağımıza göre, şunu ifade edeyim-
ki, hâkimlerimizin tümü bundan memnun ola
caktır. Eğer biz bu bakiyeyi, bâzı arkadaşların 
teklif ettiği gibi, ilgasını derpiş ettiğimiz kanun 
hükümleri esasları dairesinde hâkimlerin hepsi
ne tevzi edelim dediğimiz vakit şu anormal va
ziyet meydana gelecektir : ilga senesinde tevzi
den istifade edebilecek hâkimlerin çocuklarına 
biz diğer senelerde 250 şer lira gibi bir para ver
diğimiz halde bu sene 750 şer lira gibi bir para 
sermek lâzımgelecek. 

MUHSİN ADİL BlNAL (Konya) — O ka
dar tutmaz. 

ADALET BAKANI FUAD SİKMEN (De
vamla) — Tutuyor, arzedeyim*': Bizim şimdiye 
kadar tevzi ettiğimiz paraların miktarı senede 
50-53 bin lira kadardır. Bu miktarda en çok 
çocuklu olup da çocukları arasında müsavat var
sa Adalet Bakanı, Temyiz Başkanı ve Başsavcı
sının huzurunda kura ile isabet eden üç hâkime 
verilen para hariç bırakılırsa geri'kalan 50 bin 
liradır. 

En yakın tarih olarak 1947 senesinde hâkim
lere gerek çocuk başına verilen miktar gerekse 
en çok çocuklu hâkim itibariyle tevzi edilen mik
tarın heyeti mecmuası 59 bin liradır. 1946 da 61 
bin, 1945 de 59 bin liradır. Demek ki hâkimlerin 
1947-1948 arasında çocukların, bu esas ve nis
petleri değiştirecek derecede artması da muta
savver olamıyacağına g$re demek ki, bu seneki 
tevziat 200 -250 lira civarında olacaktır. Bu da 
59 000 - 10 000 lira civarındadır. Aitaizdeki pa
ra 160 000 Uradır. Arzettiğim gibi; eski kanu
nun ılg ısından evvelki vaziyete p'.locek olursak 
160 000 lııuy» bulmaktadır ki, bu da aşağı yuka
rı tiç mv<'i-î'r 200 • 250 lira tw a ettiğimize g5-

I re, bu sefer bu arkadaşlara 750 lira verilecektir. 
I Hâkim arkadaşlardan bundan sonra artık tev

kif at olmıyacağı için kanunun kalkmasından 
memnun olacaklardır. Bu paranın içinde Hükü
metin de hissesi olması itibariyle dörtte biri ha-

| kimlerden gelen paralardan toplanmıştır. Arka
daşımızın söylediği, şimdiki lsanun meriyete 

i girdiği tarihtenberi 74(7 OÖtf'Bra ffcra töjöanımç. 
tır. Bunun ancak 18T 000.lira» Devletten gel-

I mistir; üst taraf; bâkimJeria verdiği %l lerk 
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terfi farkları olarak hâkimlerden kesilen para- ] 
lardır. Demek ki mevcudatın dörtte üçü hâkim- j 
lerin dörtte biri de Devletin verdiği paradır. Bi- j 
naenaleyh hâkimin esasen mahdut kimseler bu ] 
tevziden istifade ettiklerinden dolayı hoşnutsuz- j 
luğu mucip olan bir muameleyi, tasfiye vesile- I 
siyle daha geniş ölçüde bu mahdut kimselerin 
faydalanmasına tahsis suretiyle zannediyorum j 
onları memnun edecek bir netice temin etmiş 
olmayız. Bilâkis Bütçe Komisyonunun tasavvur j 
ettiği şekilde bir tesis kurduğumuz zaman ço
cuk adedi itibariyle belki şimdiye kadar bu ka
nun tevziatından istifade etmemiş ve fakat yük- j 
sok tahsil çağma gelmiş çocuğu olan hâkim bun- j 
dan istifade edecektir. Binaenaleyh bu tesis ku
rulduğu zamandan beri yani 13 - 14 senedir on 
para istifade etmemiş olan bâzı hâkimler, maa
lesef fon olarak tesis edilen miktar az olduğu 
için sözcü arkadaşımızın dediği gibi senede an
cak 12 kişi bundan istifade edecektir. Gerçi bu 
pek mahduttur ama, mütemadiyen devam ede
ceği için bu durumdaki hâkimlerin mekanizma- | 
dan istifade etmesi mümkün olabilir ve miktarı 
da yavaş yavaş artabilir. Bu vesile ile arzede-
yim ki bir arkadaşımız 70 lira dedi, teferrua
tı şudur; yurt parası ayda 75 liradır, demek ki 
bir çocuğa okumak için vereceğimiz para, yalnız i 
burada yemek, içmek ve yatmak için Devletin 
verme ölçüsünü alırsak ayda 75 lira üzerinden 
senede 900 lira yapar. Bunun tatil aylarında, ı 
ailesinin yanında geçirdiği müddeti tenzil eder
sek, sarf edilecek para azalacaktır. Bu suretle 
1 2 - 1 3 çocuğu okutmak imkânını bulacağız. I 

Tahsis edilen paranın faizinden de istifade 
edeceğiz. On bin lira gelecek. Bu, 150 bin lira 
olursa dokuz küsur bin lira eder. Biz bunu on 
bin lira yaparız.. Bu paralarla yüzde altı faiz ge
tiren tahvil alsak senede şu kadar menfaat temin 
ederi?!, sonra ailesinin yanına giden çocukların 
tatil masraflarmdaki paraları keseriz, bu suret
le 14 kadar çocuğu okutmak imkânını elde ide- | 
riz. 

Ben zannediyorum ki, yetişmiş çocukları ı 
yanında bulunduğu takdired, bulunduğu şe
hirde kalırsa dahi, onun cep harçlığını verecektir. 
Bizim.için mühim olan; evinden çocuğunu ayırıp 
ana ye baba için munzam bir külfet olan bu 75 
lirayı, karjşılıyamamanm doğurduğu iştırabm ön- ] 
lenmeşidir. Bu bakımdan bendenizce de hak'ka-
tçn işi kökünden,tft^f iyeye gitmek, şekli zahirisi I 
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itibariyle pratik gibi geliyor. Fakat, bunun hâ
kimlerin heyeti mecmuasını tatmin ve memnun 
edeceğini zannetmiyorum. 

Bendenizce Yüksek Meclisin bu kanunu çıkar
maya lüzum hissetmesinin tek sebebi hâkim arka
daşlarımızın bu mekanizmadan, bu kanunun hü
kümlerinden hoşnutsuzluğudur. Şimdi bir hoşnut
suzluğu izale ederken ve hâkimi memnun edecek 
bir tertip varken ikinci bir hoşnutsuzluk yarat
mak doğru olmadığı gibi, bütçe darlığı mülâha-
zasiyle Hazineye iade etmek veya kimsesiz çocuk
lara tahsis etmek gibi bu paranın hiç. alâkası ol-
mıyanlara verihiatsi de bendenizin, kanaat ince 
doğru değildir. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var
dır. Komisyon konuştu, Bakan konuştu. Son söz 
Milletvekiline ait olduğuna göre, Muhsin Adil 
Blııal'a, Önergeyi okutmadan evvel, söz verece
ğim, ondan sonra yeterlik önergesini okutaca
ğım. 

MUHSİN ADİL BÎNAL (Konya) — Arka
daşlar, beni mazur görmenizi rica edeceğim. Çün-
ki hak mevzuubahistir. 

Efendim, «hak» üzerinde fazla konuşmak sa
lahiyetini iddia etmek gibi bir vaziyete düşmüş 
bulunuyorum; bu bakımdan af dilerim. 

Sayın Bakanın da bildirdiği gibi ortada bir hak 
ınevzuubahistir. Zaten böyle bir hak dolayısiyle-
dir ki, burada münakaşalar yapılageliyor. Hak 
mevzuubahis olmamış olsaydı, enjeniyö fikir mi 
yok efendim, meselâ ben banka kuralım derdim, 
başka fikirler de söyliyebilirdim. 

Arkadaşlar, 1. — Dâva prensip davasıdır. Sa
yın Kamutayın çıkardığı bir kanunun meriyette 
kıldığı müddetçe, toplanmış paranın yerine sar
fı davasıdır. Bunun ikinci şıkkı yoktur. 

2. — Hamdolsun hukuk tahsiline rağbet eden 
talebeler günden güne çoğalmaktadır. Çoktur. 
Binaenaleyh talebesi bakımından az rağbet gör-
rr.üş.bir şübei tahsili rağbete çıkarmak dâvası da 
yoktur. . - . • - . 

3. •— Kim ne söylerse söylesin bugün • hayat 
pahalıdır. Ve memurlarımız sıkıntı çekmektedir. 

Şurası da muhakkaktır ki, hâkimlerimizin hiç 
olmazsa en az sıkıntı çeken sınıf olmasını can ve 
gönülden temenni ederiz. Çünki en çok sıkıntı 
çekmeden kendilerinden salim fikirle karar iste
diğimiz insanlar onlardır. 

Binaenaleyh çok çocuklu hâkime yardım, dün 
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nasıl zaruri ve yerinde birşey idi ise, bugün de 
hele bir hak üzerinde bahis konusu olarak yerinde 
ve zaruridir. % 

Gelelim hesap işine. 
Arkadaşlar; ben Sayın Bakandan öğreı.-

dim; her sene hâkim çocuklarının 300 tanesi yar-
dun görüyormuş, bir kalemde işi halledebiliriz, 
300 çocuk 300 er liradan 90 000 lira eder. Söy
lediği gibi elde İ40 bin küsur lira vardır. Bun
dan sonra da alınmıyacaktır. Bunun 50 bin kü
sur lirası, esasen bu parayı veren yargıçlara veri
lecektir. Bundan sonra da 90 000 lira para kalı
yor ki, ohalde çocuk basma 300 liradan fazla bir 
tevzie gidilmiyecektir. Ama daha çok para ve
rilse ne olur? Hak yerini bulur, fazla birşey 
olmaz, hak yerini bulur. Çünkü bugün elde 
toplanmış para geçen senelerde tevzi edilmemiş 
olan paradır. Geçen senelerde çok çocuklu hâ
kimlere kendi kanuni haklarından az para veril
miştir de bu para ondan artmıştır. Demek ki or
taya bir başka hak daha çıkıyor. Elimizde bi
rikmiş görünen para geçen senelerde tevzi edil
mesi icabeden paradır. Aynı zamanda bunun 
içinde çok çocuklu hâkimlerin daha ziyade hak
ları vardır. Bendeniz takririmin Yüksek Baş
kanlıkça okunmasını tekrar rica ediyorum. 

BAŞKAN — Söz isteyen kalmamıştır, yeter
lik teklifini oyunuza sunmıyacağım, diğer önerge
leri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim gibi toplanan paranın 

yoksul ve kimsesiz çocuklara tahsis edilmesini 
teklif ederim. 

Kars 
Zihni Orhon 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 2 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde tadilini teklif ede
rim. 

Denizli 
Hulusi Oral 

MADDE 2. — «Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar 3253 sayılı Kanuna göre, yar
gıçlara dağıtılmak üzere toplanmış olan paralar, 
bu paraları veren yargıçlara veya müstahikle-
rine geri verilİ^» 

Yüksek Başkanlığa 
Hâkimlerden şahısları belli olanların parası 
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iade edilmek üzere gerek Devletin verdiği ve 

• ger ikse belli olmıyan sebeplerle kalan paraların 
Haıineye-devredilmesinin reye konulmasını tek
lif ederim. 

Maraş 
Emin Soysal 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin birinci fıkrasının dördün

cü satırında yazılı (gereken paralar) tertibin
den sonra aşağıdaki ibarenin ilâvesini arz ve 
teklif ederim : 

(Çok çocuklu yargıçlardan olup Nisan 1948 
tarihinde bu parayı almaya hak kazanan yar
gıçların muvafakatleri alındıktan ve muvafaka
ti alınmıyanlara hakları verildikten sonra baki
ye kalan paralar) 

Afyon Karahisar Milletvekili 
K. özçoban 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle mad

denin şu şekilde olmasını arz ve teklif ederim. 
MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdi

ği tarihe kadar, 3253 sayılı kanuna göre yargıç
lara dağıtılmak üzere,- toplanmış paradan 1948 
Mayıs ayından bu yana tediyede bulunmuş olan 
yargıçlarla diğer mükelleflere tediye ettikleri 
yekûn geri verilir. Artan para ise çok çocuklu 
yargıçlara eski usulüne uygun olarak tevzi edi
lir. 

Konya Milletvekili 
Muhsin Âdil Binal 

BAŞKAN — Efendim; bu beş önergeden Büt
çe Komisyonunca hazırlanmış olan tasarıya en 
uzak Zihni Orhon arkadaşımızın önergesidir ve 
bu paranın yoksul ve kimsesiz çocuklara veril? 
mesi merkezindedir. (Reye koyun sesleri?) Mü
saade buyurun, evvelâ takrirlerin mahiyeti hak* 
kında izahat vermem lâzım. Ondan sonraki öner
ge Hulusi Oral arkalaşımızmdır. O da, bu (kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 3253 sayılı 
Kanuna göre yargıçlara dağıtılmak üzere top
lanmış olan bu paranın yargıçlara veya müste-
hiklerine tamamiyle tevzi edilmesidir. 

Üçüncü önerge; Emin Soysal arkadaşımızm-
dır. Bu önerge, paranın kısmen parayı verenle
re iadesi ve kısmen de Hazineye verilmesi mer
kezindedir. 

Dördüncü önerge; Muhsin Adil Binal'ındır. 
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O da toplanmış paranın 1948 Mayısından bu ya
na tediyede bulunmuş olan yargıçlara iadesidir. -
Üst tarafının da çok çocuklu yargıçlara, eski 
usule göre, tevziidir. 

Beşinci önerge; bunlar kabul edilmediği tak
dirde Bütçe Komisyonunun metni üzerinde ya
pılması teklif olunan bir tadildir. O da Afyon 
Milletvekili Kemal özçoban'indir. 

Şimdi sıra ile Yüksek oyunuza sunacağım; 
Zihni Orhon'un takririni tekrar okutuyorum. 

(Zihni Orhon'un önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Zihni Orhon'un önergesini dik

kate alanlar... Almıyanlar... önerge dikkate 
alınmamıştır. 

(Hulusi Oral'ın önergesi tekrar okundu). 
HÜLÛSÎ ORAL (Denizli) — (Gürültüler, 

kifayet kararı alındı sesleri) Arkadaşlar, takri
rimde ufak bir tavzih yapacağım. Buradaki «ve
ya müstehikkine» kaydından maksat şudur : 
Yargıçların ödedikleri paralar yargıçlara, Dev
letin verdiği 80 - 90 bin lira da Devlete ait olma
lıdır. Yani Devletinki Devlete, ferdinki, hâki-
minki hâkime verilsin. Maksadım budur. 

BAŞKAN Emin Soysal'in önergesi de aynı 
mahiyettedir, isterseniz ibir defa daha okuta
yım. 

(Emin Soysal'm önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Bendeniz takriri anlıyamadım, 

lütfen izah ediniz. 
EMlN SOYSAL (Maraş) — Arzedeyim efen

dim ; 
Hulusi Oral arkadaşımızla birleşiyoruz. Bu 

paradan şahısları belli olan hâkimlerin hakları 
kendilerine iade edilsin diyoruz, bir de muhte
lif sebeplerle kalan paralar vardır, bunlarla 
Devletin verdiği paralar Hazineye devredilsin. 
Eğer hak meselesi mevzuubahis ise Devletin de 
hakkı vardır, binaenaleyh Devletin parası Dev
lete iade edilmelidir. Maruzatım bu kadardır. 

BAŞKAN — Aynı fikirde misiniz! 
Belli olan kısımlarını sahiplerine vermek, bel-
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li olmıyan kısımlarla Hazineye ait olan kısunlari 
Hazineye vermek, 

Hulusi Oral'la Emin Soysal arkadaşlarımız 
fikirlerini izah ettiler. 

Hazineye ait olanlarla belli olmıyan kısımları 
Hazineye, belli olan kısımları sahiplerine ver
meyi teklif ediyorlar. 

Bu önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Müsaade buyurun. Tereddüt hâsıl oldu. 

önergeyi dikkate alanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Lütfen oturun efendim. 

Almıyanlar ayağa kalksınlar.... önerge dik
kate alınmamıştır. 

Şimdi Muhsin Adil Binal'm önergesi kalmış
tır, önergeyi tekrar okutup reyinize sunanağım. 

(Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergenin mahiyeti anlaşıldı 
değil mi? (Anlaşılmadı, anlaşıldı sesleri) 

Anlaşılmadı ise izah edeyim, 
1948 senesi Mayıs ayından bu yana tediyede 

bulunmuş olan yargıçlarla diğer mükelleflere 
tediye ettikleri para geri verilecek... (Anlaşıl
dı sesleri) 

önergeyi dikkate alanlar.. Almıyanlar... Ar
kadaşımızın birisi alınmadı diyor, birisi alındı 
diyor; bendeniz tereddüt ediyorum. Önergeyi 
dikkate alanla* lütfen ayağa kalksınlar.. Lütfen 
oturalım. Almıyanlar ayağa kalksınlar.. Yine 
tereddüdümüz vardır. Arkadaşımızın birisi alın
mıştır dedi, birisi alınmamıştır dedi; bendeniz 
tereddüt ediyorum, açık oyunuza müracaat 
edeceğim. (Ekseriyet yok sesleri) 

Hakka taallûk eden nazik bir noktanın te
reddütle, şüphe ile halli caiz cleğildir. (Ekseri
yet yoktur sesleri) 

Yoklama yaptıracağım, Saatin 18 i 16 geçe 
Mecliste çoğunluk olmadığını kabul edemem. 
Yoklamaya sonuna kadar devam edeceğiz. Saat 
18 i 16 geçmektedir, bu saatte Yüksek Mecliste 
çoğunluk olmadığını kabul edemem. 

6. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN -r Bilâhara gelmiş olan arkadaş
lar lütfen-söylesinler. 

Yoklamaya nazaran çokluk olmadığı anlaşı
lıyor. 

Müsaade buyurun. Bundan evvel yapılmış 
olan yoklama sonuçlarını arzedeceğim. 

(Hulusi Oral «Denizli» ye hitaben) Buyurun 
zatiâliniz söz istiyorsunuz. (Ekseriyet yok ses
leri) 

Gelecek oturumda söylersiniz. 
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Ekseriyet olmadığı anlaşıldığına göre oyla 
ına sonuçlarını da gelecek oturumda arzedece 

B 43 9.2,1949 O : 1 
önümüzdeki cuma günü saat on beşte top 

lanmak üzere birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati : 18,40 

DÜZELTIŞLER 

41 nci Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayazılarda 

S. Sayısı Sahife Satır Yanlış 
109 
109 
109 
108 
108 
108 
107 
107 
107 
113 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 

1 •' 

7 
23 
26 
8 
28 
88 
30 
8 
39 
2* 

bu müddetleri 
« Belçika Lükse m bur g 
bu müddetleri 
bu müddetleri 
bu müddetleri 
Bay SteSphan Halot, 
tarihin 
bu müddetleri 
Key Stephan Halot 
bu müddetleri 

aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

Doğru 

bu müddetlerin 
« Belçika - Lüksemburg . 
bu müddetlerin 
bu müddetlerin 
bu müddetlerin 
Bay StĞphan Halot, 
tarihine 
bu müddetlerin 
Bay StĞphan Halot 
bu müddetlerin 

» • * « 
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S. Sayısı: 122 
Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım paralariyle ikramiye hak
kındaki 3253 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ile 
Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünselin, çok çocuklu hâkimle
re verilecek yardım paralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair Kanun teklifi ve Adalet ve Bütçe Ko

misyonları raporları (1/347, 2/143) 

Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım paralariyle, ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Kanunnur 
kaldırılmasına dair Kanun tasarısı (1/347) 

T. C. 
Başbakanlık 10 .V. 1948 

Mıuımelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1043, 6 -1496 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20. IV. 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan, Çok Çocuklu Hâkimlere verilecek yardım paralariyle ikramiye hakkındaki 
3253 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

G e r e k s e 

Çok Çocuklu Yargıçlara yardım maksadiyle tedvin edilen ve 23 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe 
girmiş olan (Çok Çocuklu Hâkimlere verilecek yardım paralariyle ikramiye) hakkındaki 3253 sayılı 
Kanun, çok çocuklu yargıçların geçimlerindeki zorluğu her yıl tevzi edilen ikramiyelerle kısmen olsun 
gideren on senelik bir tatbik devresi geçirmiştir. Ancak, daha ziyade lise ve yüksek okul bulunmı-
yan yerlerde vazife görmekte oian yargıçların çocuklarım müsait şartlarla öğrenci pansiyonlarına 
yerleştirmeyi temin ederek tahsil kaygılarının bertaraf edilmesine medar olması düşünülen adı geçen 
kanunun, ihtiva ettiği bâzı hükümler zaman geçtikçe tatbikatta bâzı güçlükleri intaç etmiş olduğu 
gibi yardımın, başkaca hiçbir şart aranmaksızın çocuğu fazla olan yargıçlara tahsisi de birçok ak
saklıklar meydana getirmiştir. 

Bilhassa yardıma esas teşkil eden gelir kaynaklarının çocuğu az olan ve sayısı mühim bir yekûn 
tutan yargıçların maaşlarından ibaret bulunması ve toplanan paranın ikramiye şeklinde, dağıtılması 
kanunun yardım gayesini yargıçlara bir mükellefiyet mahiyetine kalbetmiş bulunmaktadır. 

Bu hale göre ve bilhassa çocuklu memurlara yardım maksadiyle tedvin edilen 4598 sayılı Kanun 
ile yargıçlara ödenek verilmesi hakkındaki 5017 sayılı Kanunların tedvininden sonra 3253 sayılı.Ka
nunun yürürlükte bulunmasına lüzum ve mahal kalmamıştır. 

Bu sebeplere binaen 3253 sayılı Kanunun kaldırılması ve yargıçlara tevzi edilmek üzere toplanmış 
paralarla bir öğrenci1 yurdu tesisi için Adalet Bakanlığına yetki tanınması düşüncesiyle bu kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 



Adalet Komiysonu raporu 

T. B. M%M. 
Adalet Komsiyonu 

Esas No. 1/347 
Karar No. 32 

27 . V . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım pa
ralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Ka
nunun kaldırılmasına dair Adalet Bakanlığınca 
hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 20 . IV . 1948 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan tasarı Komisyonumuzda Adıalet 
Bakanı huzuriyle görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de beyan edildiği 
üzere gerek çok çocuklu memurlara yardım 
maksadiyle tedvin edilen 4598 ve yargıçlara 
ödenek verilmesi hakkındaki 5017 sayılı ka
nunların yürürlükte bulunması ve gerek adı 
geçen 3253 sayılı Kanunun çok çocuklu yar
gıçların çocuklarını okutmıya matuf olan hü
kümlerinin bugüne kadarki, tatbikatında husu
le gelen güçlükler ve yardımın çok çocuklu 
yargıçlara tahsisindeki aksaklıklar ve diğer ci
hetten yargıçlardan toplanan ve bir mükellefi
yet mahiyetini alan paraların her yıl başka bir 
şart aranmaksızın çocuklu yargıçlara ikramiye 
olarak tevzii suretiyle senelerdenberi devam eden 
uygulamanın kanunun maksadına uymaması gibi 
sebepler dolayısiyle adı geenç 3253 sayılı Ka
nunun yürürlükte devamına lüzum kalmadığı 

anlaşıldığından kaldırılmasını ve toplanıp tevzi 
edilemiyen para ile bir öğrenci yurdu tesisi için 
Adalet Bakanlığına yetki veren hükmü tazam
mum eden Kanun tasarısının eynen kabulüne oy 
birliğiyle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Kayseri 

R. özsoy 
Bu Rapor Sözcüsü 

Bursa 
A. Konuk 
Antalya 
N. Aksoy 
Diyarbakır 

F. Kalfagü 
İstanbul îzmir 

M. H. Gelenbeğ E. Oran 
Kayseri 

S. A. Feyzioğlu 
Muğla 

AT. özsan 

Kâtip 
Manisa 

K. Coşkunoğlu 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Dr. E. Ecevid 

Konya 
H. Karagülle 

Rize 
Dr. S. A. Düemre 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in çok çocuklu hakimlere verilecek yardım paralariyle 
ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/143) 

Yüksek Başkanlığa 

Çok çocuklu hâkimlere yardım temin etmek maksadiyle Büyük Meclis 11 . VI . 1937 tari
hinde 3253 sayılı Kanunu kabul etmiş idi. 

Hâkim sınıfında bulunanların içtimai ve sosyal bakımlardan hususi hayatlarını tanzime hizmet 
etmiş olmak düşüncesiyle kabul edilmiş olan bu kanunun, ahiren Yargıçlara temsil ödenekleri ka
bul edildiği ve bir taraftan da çocuklarına 10 lira verilmesi esası kabul ve tatbik olunduğu cihetle, 
meriyetinin devamını madelet bakımından uygun görmüyorum. 

Esasen başka hiçbir dairede böyle bir usul de yoktur. 
Bu maksatle hazırladığım ilişik Kanun teklifini ilgili Komisyonlara havalesini saygılarımla 

dilerim. 12 Ocak 1949 
Bingöl Milletvekili 

Fmdun F, Dü§ûnael 

(S . Sayua : 122) 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/143 
Karar No. 23 

25 A. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Bingöl Milletvekili P. P. Düşünsel'in «Çok 
çocuklu hâkimlere verilecek yardım paralariyle 
ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Kanun » un kal
dırılmasına dair kanun teklifi teklif sahibi vo 
Adalet Bakanlığı temsilcisi huzuriyle Komisyo
numuzda ineelendi. 

Aynı kanunun; Yargıçlara ödenek verilmesi 
ve çocuklarına yardım yapılması esasının kabul 
edilmiş olması sebebi ile Adalet Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 20. IV. 1948 
rih ve 32 sayılı kararı ile bu atsan da kabul edi-
sunulan kanun tasarısı ile ilga edlimesi teklif 
olunmuş ve Komisyonumuzun 27. IV. 1948 ta
rih ve 32 sayılı kararı ile bu tasarıda kabul edi
lerek havalesi veçhile Bütçe Komisyonuna gön
derilmişti. işbu tasarının ihtiva ettiği birikmiş 
olan paraların ciheti sarfı hakkındaki hükümleri 
Bütçe Korasiyonunca bilâhare müzakere edilmek 
üzere, 3253 sayılı Kanunun kaldırılmasını istih
daf eden ve mezkûr tasarmm esası ile aynı ma

hiyette olan bu teklifin kanunlaşmasında büyük 
bir fayda ve zaruret görülmüş ve teklif aynen 
ve ivedilikle müzakere edilmek üzere kabul edil
miştir. Kamutaym Yüce tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Bask. Bu 
•Kayseri 
R. özsoy 

Kâtip 
Manisa Ankara 

K. Çoşkunoğlu E. H. Ergun 
Denizli Diyarbakır 

N. Küçüka E. Kalfagü 
Erzurum 

Ş. îbrahimhakfaoğlu M. 
Kastamonu Kayseri 

Dr. F. Ecevit 8. A. Feyzioğlu 
Manisa Mardin 
F. Uslu M. K. Boran 

rapor sözcüsü 
Bursa 

A. Konuk 

Antalya 
N. Aksoy 
Erzincan 
A. Fırat 

istanbul 
H. Gelenbeğ 

•Konya 
H. Karagülle 

Muğla 
N. özsan 

BİNGÖL MİLLETVEKİLİ FERİDUN FlKRl 
DÜŞÜNSEL'İN TEKLJFÎ 

Çok çocuklu Hâkimlere verilecek yardım parala-
riyle ikramiye hakkındaki 3253 sayüt Kanunun, 

kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Çok çocuklu Hâkimlere veri
lecek yardım paarlariyle ikramiye hakkındaki 
11 . VI . 1937 tarihli ve 3253 sayılı Kanun ilga 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakam yü
rütür. 

(S . 8 â y ı » ^ 4 a 2 r 
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Bütçe Komisyonu B&pora 

T. B. itf. Af. 
Mtçe Ko»w«î/ouu 5 . î / . İM* 

Esas No. 1/349-2/143 
Karar No. 79 

Yüksek Bftşkaohğa 

Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım pa-
ralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair Adalet Bakanlığınca 
hazırlanıp Başbakanlığın 10 . V . 1948 tarihli ve 
6/1496 sayılı tezkeresi ile Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı ve aynı kanunun ilgası hak-
kında Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşün
sel tarafından yapılan ve Kamutay'm 28 , I . 
1949 tarihli 39 ncu Birleşiminde görüşüldüğü sı
rada Komisyonumuz Sözcüsünün talebiyle ve 
Komisyonumuzda bulunan tasarı ile birleştiri
lerek sonuçlandırılmak üzere Komisyonumuza 
tevdi edilen kanun teklifi, Adalet Bakanı Fuad 
Sirmen ve Millî Eğitim Bakanı Tahsin Bangu-
oğlu ve teklif sahibi Feridun Fikri Düşünsel 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tok çocuklu hâkimlere verilecek yardım pa-
ralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Kanu
nun tatbikatında hâsıl olan bâzı aksaklıklar ve 
bu yardıma, matrah olan aylık sahipleri arasın
da husule gelen hoşnutsuzluklar ve diğer taraf
tan hilâhara kabul edilen kanunlarla bütün me
murlara çocukları adedince Devletçe bir para 
yardımı yapılması esasının kabulü, adı geçen 
Kanunun yürürlükte kalmasını faydasız bir-hale 
getirmiş bulunduğundan bunun kaldırılması ci-
hetino gidildiği Hükümetçe ve teklif -sahibime 
açıklanmış ve Komisyonumuzca da tasarı ve 
teklif esas itibariyle uygun görülerek kabul 
edilmiştir. 

Ancak, hükümet teklifinin ikinci maddesin» 
de bn maksatla halen toplanmış ve tevziat müd
deti gelmediğinden dolayı dağıtılamamış bulunan 
eldeki paraların (Adalet Bakanlığı öğrenci Yur
du) adiyle bir yurt tesisine tahsisi düşünülmüş 
bulunmaktadır. 

Bu tasarının hazırlanması sırasında Adalet 
Bakanlığının Hukuk Fakültesinde kendi hesabı
na okutturduğu öğrencilere ait bir yatılı yurdu 
bulunmakta ve bu paralarla bu yurt için bir bi
na yapılmasının düşünülmesi o vazifeye göre uy
gun görülmüş ise de halen bu yurt tasfiye halin

de olduğu gibi bundan böyle 4e Bakanlık, ken
di hesabına talebe okutmaktan vazgeçmiş bu
lunduğundan Komisyonumuzca hu paralara yeni 
bir veçhe verilmesi üzerinde «lunılmuş ve bu hu
susta Bakanlardan gerekli malûmat alınmış ve 
birçok ihtimaller üzerinde görüşülmüştür. 

Yapılan tartışmalar sonucunda Komisyonu-
muz da iki esas üzerinde oylar -dağılmıştır. 

a) Bu paraların tasfiyesi, 
b) Bu paraların, bunları veren kimselerin 

yararına ve Adalet Komisyonu görüşüne yakm 
olarak hayırlı bir işa tahsisi, 

Tasfiye konusu üzerinde yapılan tartışmalar
da hal çaresi olarak mevcut paranın 3253 sayılı 
Kanun hükümlerine göre dağıtılmasından baş
ka biı esas teklif edilememiştir. Dağıtma husu
su ise esasen bu kanunun tatbikatının en aksak 
tarafını teşkil ettiği, halbuki kanunun gayele
rinden biri, ortaokul ve lisesi bulunmıyan yer
lerde» çalışan hâkim çocuklarının bu yardımdan 
faydalanarak pansiyonlu okullarda orta ve lise 
tahsillerine devamlarını temin etmek olduğu 
lıaide bu gayenin tamamiyle mühmel bırakılarak 
toplanan paraların, miktarı 150 raddesinde 
olan, çok çocuklu hâkimlere çocuk miktarmca 
tahsisi gibi bir yola gidilerek her yıl aynı kim
selerin, çocuğu okusun veya okumasın, mühim 
bir atıfete mazhar olmaları şikâyet konusunun 
esasını teşkil ettiği ve takriben çocuk başına her 
yıl. iki yüz lira kadar bir para dağıtıldığı halde 
eldeki paranın dağıtılma suretiyle tasfiyesine 
gidildiği takdirde aynı zevata çocuk başına 
500 lira kadar bir paranın dağıtılmış olacağı 
ve bu hal gerçi birkaç kişiyi memnun edecek 
ise de aylıklarından bu paralar kesilmiş olan 
2400 den fezla kimsenin daha geniş memnuni
yetsizliklerini mucip olacağı açıklanmış ve el
deki paranın sahiplerine de iadesine maddî ve 
hesabi imkân mevcut olmadığı bildirilmşitir. 

Bu paraların, bunları veren kimselerin ya
rarına olarak hayırlı bir işe tahsisini istiyenler 
ise yukarda izah edilen dağıtmanın husule geti-

( S. ;Sayısı -,,1S2 ) 
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receği neticeleri de önlemek ve bütün hâkimle
ri memnun edecek bir hal şekli olarak bu para
nın Univergitelerimuden birine bir fon tesisi 

' kaydiyle verilmesini ve bunun nemasından her 
yıl hâsıl olacak miktar ile münhasıran hâkim 

. ve hâkim sınıfından olanların Hukuk tahsili 
yapacak çocukları arasından ihtiyaç ve ehliyet 
faktörleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 
Adalet ve Jgttlî «İşitim Bakanlıklarınca müşte
reken hazırlanacak esaslara göre tefrik edile
ceklerin bu fondan faydalanmaları ve bunun 
Hükümetin yurt tesisi hakkında ilk teklifinde-

, ki ruha da uygjan düeşüt ği ve böyle bir tesis
ten bütiin hâkimlerin anoak memnun kalacak
ları ifade edilmiş ve her iki noktai nazar oy
lanarak tasfiye teklifi azınlıkta kalmıştır. 

Bn suretle tasarının ikinci maddesi bu esasa 
göre yeniden kaleme alınmış ye Ankara'da ha
yat şartlan İstanbul'a nazaran daha ucuz ol
duğu düşünülerek bu tesisin Ankara Üniversi
tesinde yapılması da uygun görülmüştür. 

Bu izahlara göre yemden hazırlanan tasan 
Kamutayın onayına arzedilmk üzere Yüksek Baş-
kanhga sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 

Bu rapor sözcüsü 
İstanbul 

8. Bekter 

Ankara Amasya Ankara 
M. Eriş A. K. Yiğitoğlu , N. C. Akkerman 

Aydın 
Gl.R. Alpman 

Kastamonu 
T. Co§kan 

İsparta 
K. Turan 

Malatya 
M. 8. Eti 

ürfa 
E. Tekeli 

Kastamonu 
M. Akalın 

Seyhan 
A. R. Yüregir 

Kanun münhasıran ve tahsisen çok çocuk
lu hâkimlerin faydalanmasını sağlamak üzere 
tesis edilmiş bulunduğuna göre ilgası halinde 
biriken paraların bu tahsise en uygun şekilde 
tahsis ve tevziinin tesbiti hak ve adalet icabın-
dandır. Bu kanunla alâkalı olanların rızasına 
ve muvafakatine bakılmaksızın kabul edilecek 
başka her hangi şekil hak sahiplerini fuzuli feir 
tasarruf altına almak demek olur. Tasavvur 
edilen şeklin tatbikatta müşkülâtı mucip olabi
leceğini mülâhaza etmek yerinde bir düşünce
dir. Kabul edilen tahsis şeklinden çok mahdut 
çocuğun istifade edebileceği gibi düşünülen ge
lirin ileride azalması halinde daha daralacağına 
ihtimal \ ermek de yanlış düşünce değildir. Bu 
sebeplerle birikmiş olan paraların kanunun ih
tiva ettiği asıl hükme göre hak sahipleri ara
sında tevzii en uygun hal şekli olacağı kanaa-

Ankara 
F. öymen 

Çoruh 
Dr. C. Kotanctoğlu 

Anka$a 
c mut 

Bursa 
F. Bük 

M.A.Mnal 

mmm 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım para-
lariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Kanunun 

kaldırılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Çok çocuklu hâkimlere veri
lecek yardım paralariyle ikramiye hakkındaki 
3253 asyılı Kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar, 3253 sayılı Kanuna göre, yar
gıçlara dağıtılmak üzere toplanmış paralar ile 
Adalet Bakanlığı, öğrenci Turdu tesisine yet
kilidir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİEİŞİ 

Çok çocuklu hâkimler & verilecek yardım parala
riyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Kanunun 
kaldırılmasına ve bu kanuna,göre toplanmış pa
raların ne şekilde1 kullanılacağına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hükümet teköfmîn birinci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 12 . VI . 1937 tarihli ve 3353 
sayılı Kanuna göre yargıçlara dağıtılmak üzere 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bi
riken ve tahakkuk edip de tahsili gereken para
lar Hâkimler Kanununun 17 ve 18 nci madde-

(S. Sajnm : 122) 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ada
let ve Maliye Bakanları yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

H. Saka Başb. Yardımcısı 
Barutçu 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
M. B. Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adatan 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
Gündüzalp 

Mili! Savunma Bakanı 
M. Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı V. 
Ş. Adalan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

leri gereğince yargıçlık ve savcılık meslekinden 
ve yargıçlık sınıfından sayılan görevlerde bulu
nanların hukuk tahsili yapacak olan çocukları
na burs vermek suretiyle yardım için bir tesis 
vücuda getirilmek üzere Ankara Üniversitesine 
verilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı paraların en verimli ve 
sağlam surette nemalandırılması ve burs alacak ço
cukların liyakat, çalışkanlık ve aynı zamanda yar
dıma muhtaç bulunmak bakımından ayrılmala
rına mütaallik usuller Adalet ve Millî Eğitim 
Bakanlıkları tarafından birlikte tâyin ve teabit 
olunur. 

Birinci fıkrada yazılı kimselerin hukuk tah
sil edecek çocukları arasından ikinci fıkradaki 
esaslar dairesinde seçilecek olanlara verilecek 
burslar ancak tesis teşkil eden ana paranın ne
masından tesviye olunur. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

• H K ( 
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