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0emîr^F!Kasabası yanigın yerindeki arsaların 
Tevhit, İfraz ve Tevzii hakkındaki Kanun tekli
finin içişleri, Bayındırlık, Adalet ve Maliye Ko
misyonlarından beşer üye alınarak kurulacak 
Geçici Komisyonda görüşülmesi, kabul olundu. 

Urfa Milletvekili Necdet Açannal'm, süne 
haşeresi ile mücadele için ne gibi tedbirler alın
dığına ve bu hususta bir plân tatbik dilip edil
mediğine dair olan sorusu, Tarım* Bakam otu
rumda hazır bulunmadığindan, gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, resmî ilân
lar hakkında tatbik edilen usule ve bu hususta 
verilen paralara dair sorusu, kendisi oturumda 

* hazır bulunmadığından, gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
memurların tasfiyeye tâbi tutulacağı, Gelir Ver
gisinin 1951 yılında memurlara tatbik edilmiye-
ceği, Ankara memurlarına verilen mesken taz-
minatiyle yüksek rakımlı yerlerde oturan me
murlara verilmekte olan mahrukat bedeli hak
kındaki söylentilere ve Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 
(B) fıkrasının tatbik suretine dair sorusuna, 
Maliye Bakanı cevap verdi. 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun, 
kabul edildi. 

Teklifler 

1. — Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'un, 
Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 16 
ncı maddesinin II nci bendine bir fıkra i{e aynı 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair Ka
nun teklifi (2/165) (Millî Savunma ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

'2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel ve Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, Avu
katlık Kanununun 4359 sayılı Kanunla değiştiri
len geçici 3 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi (2/166) (Adalet Komis
yonuna)? 

3. — İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 
1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkın-

TANAK ÖZETÎ s 

Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat ve 
yabancı dil ikramiyeleri rile sair ikramiyeler hak
kındaki hükümlerin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı üzerinde bir müddet görüşüldü. Bütçe 
Komisyonu Sözcüsünün talebi üzerine Tasarının 
Komisyona verilmesi, kabul edildi. 

İçtüzüğün 22 ve 78 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki Tüzük teklifi, kabul olunan 
önerge üzerine, İçtüzükte yapılması düşünülen di
ğer değişiklikler sırasında nazara alınmak üzere 
Anayasa Komisyonuna verildi. 

İçtüzüğün 85 nci maddesinin yorumlanma^ 
sına mahal olmadığına dair Anayasa Komisyonu 
raporu, kabul olundu. 

Millî Piyango İdaresinin 1949 yılı Bilançosu 
hakkındaki Sayıştay Komisyonu raporu; okuna
rak bilgi edinildi. 

Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin Mahallî tdah 
releri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
Kanun, kabul olundu. 

7 . II . 1951 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri* Milletvekili Çorum Milletvekili 

F. Apaydın 8. Baran 
Kâtip 

Kayseri Milletvekili 
/. Kirazoğlu 

da Kanun teklifi (2/167) (Bütçe Komisyonuna); 
4. — Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul 

ve 8 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 75 nci maddesiyle geçici 76 
ncı maddesine bâzı fıkralar eklenmesine' dair Ka-. 
nun teklifi (2/168) (Maliye ve Bütçe Komisyon
larına); 

5. — Sivas Milletvekili Rifat öçten'in, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 33 ncü maddesinin (C) bendine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun teklifi (2/169) (Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

6. — Zonguldak Milletvekilleri Fehmi Açık-
söz ve Rifat Sivişoğlu'nun, Bâfcı Suç ve Cezaların 
Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek Kanun 
teklifi (2/170) (Adalet Komisyonuna); 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

-M ~ 
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Rapor 

7. — Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazmi
nat^ ve yabancı dil ikramiyeleriyle sair ikramiye-

7.2.1951 0 : 1 
ler hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına dair 
Kanun tasarısı ve Bü£§e Komisyqnu .raporu 
(1/115) (Gündeme), t j . ^ f -

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Başkanveldli Fikri Apaydın (Kayseri). 
KATİPLER : Sedat Baran (Çorum), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa). 

« • » 

8. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklamaya Afyon Karahisar seçim bölgesinden 

başlandı)« 
Ekseriyetimiz vardır, oturumu açıyorum. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyactgiller'in, Zonguldak, Karabük, Filyos'ta 
kömür işletmelerinde çalışmakta olan maden ame
lelerinin çeşitli yönlerden bugünkü durumları 
ile grev hakkı, işçi bulma kurumları, Amele Bir
liğinin bugünkü çalışma ve muhasebe sistemi, işçi 
ve iş verme sendikaları, işçi ücretleri, işsizlik, 
işçi ve ihtiyarlık sigortaları hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Çalışma, İşletmeler ve Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/173) 

BAŞKAN — Çalışma, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlarının seyahatte bulunmaları dolayısiyle 
bu soruyu bir hafta sonraya talik ediyoruz. . 

2. — JJrfa Milletvekili Necdet Açanal'ın, Sü
ne haşeresi ile mücadele için ne gibi tedbirler 
alındığına ve bu hususta bir plân tatbik edilip 
edilmediğine dair Tarım Bakanlığından sözlü so
rusu (6/194) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı seyahatte oldu
ğundan bu soruyu da gelecek Birleşime talik edi
yorum. 

3. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, resmi 
ilânlar hakkında tatbik edilen usule ve bu hu
susta verilen paralara dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlû'-
nun sözlü cevabı (6/200) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Resmî ilânlar hakkındaki aşağıdaki hususların 

Hükümet adına Başbakan.tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını saygı ile arzederim. 

Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay 

1. — Resmî ilânların İstanbul'da ayrı Anka
ra ve İzmir'de ayrı usullere bağlanmasının- se
bebi nedir? 

2. — Ankara ve İzmir'de çıkan gazetelere 
verilen resmî ilânlar ücreti ne kadardır? (22 Ma
yıs 1950 den 31 Aralık 1950 ye kadar). 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çolç 
muhterem arkadaşlar, Kars Milletvekili arkada
şımızın sormuş bulunduğu hususlar iki kısımdan 
ibarettir : 

1. T-T Resmî ilânların gazetelere verilmesinin 
İstanbul'da ayrı, Ankara ve İzmir'de ayrı usul
lere bağlanmasının sebebi nedir? 

2. — Ankara ve İzmir'de çıkan gazetelere ve
rilen resmî ilân ücreti nedir? 

Bu ikinci kısımda Kars Milletvekili arkadaşı
mız 22 Mayıs 1950 den 31 Aralık 1951 e kadar 
bir devrenin hesabını istemektedir. Fakat ben, 
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müsaadeleriyİ0, bu hesabı daha evvelden, yani 
îkincikânu^r1950 den itjübaren vereceğim ve bu 
13 ayl,ık devreyi de Haziran 1950 ye kadar ve 
Haziran 1950 den sonra olmak üzere ikiye ayıra
cağım. Çünkü, bu konuda çeşitli dedikodulara, 
maksatlı veya maksatsız, açık veya imalı, taraf
sızlık iddialarına ancak bu şekilde cevap vermek 
mümkün olabilin. Bakamları mukayeseli olarak 
konuşturayım ki, kahve dedikoduları nihayete 
ersin!, 

Birinci soruya cevabım: 
Kararnamede Ankara ve İzmir'in hariç tu

tulduğu hakkında bir hüküm mevcut olmayıp 
İstanbul'dan başka yerde çıkan gazetelere 
ait hususi hükümler vardır. Binaenaleyh An
kara ve İzmir ayrı bir rejime", İstanbul ayrı bir 
rejime tâbi değildir. Yalnız bir yana İstanbul, 
diğer yana başka şehirler ele alınmış bulun
maktadır. 

Bunun sebebini soru sahibi kararnameyi oku
mak suretiyle bizzat anlıyabilirlerdi. Zira ka
rarnamenin 4 ncü maddesi birinci madde şü
mulüne giren ilân ve reklâmların İstanbul'da 
çıkan gazetelerde neşri için bâzı şartlar koşmuş 

-ve bu arada rotatif de basılmış olmayı bir şart 
olarak feabul etmiştir. Halbuki, İstanbul'dan 
başka yerlerde, Ankara ve İzmir'de dâhil olmak 
üzere rotatifde basılan gazete adedi çok azdır. 

Botatifde basılmış olmak şartını İstanbul 
için kabul e&erk diğer şehirler için kabul etme
miş olmamız başka şehirlerde çıkan gazetelerin 
resmî ilanlardan istifade etmesini temin etmek 
maksadına matuftur. 

İstanbul için rotatifle basılmayı bir şart ola
rak kabul etmemiş olsaydık Devletin bu vasıta 
ile gazetelere yaptığı yardımın, ileri tekniğe 
sahip gazeteciliği teşvik etmek gibi hayırlı bir 
neticelerinden memleketi mahrum etmiş 
olurduk. 

İşte görülüyor ki, resmî ilânlar için İstan
bul ve diğer yerlerde ayrı rejjimler tatbik edil
mesinin sebepleri bir yandan bu bahiste ada
leti tçmfo'etmek, diğer taraftan da ileri gazete
ciliği himaye etmek emellerindeft başka bir şey 
değildir. 

İkinci soruya cevabım: 
Ankara gazetelerinin 1 . I . 1950 den 31 . 

V . 1951 tarihine kadar resmî ilânlar müesse
sesinden aldıkları ilân ücretleri' şudur: 

.1951 O : 1 
Ulus 185 219 
Zafer • 33 647 
Kudret 19 6f)l 
Yine Ankara gazetelerinin 1 . VI . 1950 den 

31. XII . 1950 tarihine kadar aldıkları ilân be
delleri şudur: 

Ulus 185 631 
Zafer 26-4 544 
Kudret 97 187 
Bu arada çıkmış olan Haber Gazetesi de 

33 192 lira! Bütün bir seneyi hesaba katacak 
olursak yekûnlar şöyle olur: 

Ulus 370 751 
Zafer 298 192 
Kudret 116 789 
Haber 33 192 
Görülüyor ki, 1950 senesinin yedi ayı De

mokrat Parti İktidarına ait olmak gartiyle 
Ankara'da resmî ilânlardan en fazla alanı 
Ulus Gazetesidir. (Bir ses: Haram olsun) (Gü
lüşmeler) " 

Şimdi İzmirle gelelim: 
1 . 1 . 1950 den 31 . V . 1950 ye kadar: 
Anadolu 31 795 
Yeniasır 28 845 
Ticaret 18854 
Demokrat İzmir 9 406 
1 . VI . 1950 den 31 . XII . 1950 tarihine 

kadar: 
Anadolu 29 795 
Yeniasır 36 142 
Ticaret 20 647 
Demokrat İzmir 31 045 
Halkın Sesi 7 798 
Bütün bir senelik yekûnlarına gelince şöy

ledir: 
Anadolu 61 591 
Yeniasır 64 938 
Ticaret 39 502 
Demokrat İzmir 40 453 
Halkın Sesi 12 380 
Yine görülüyor ki İzmir'de de muhalefete 

mensup Anadolu Gazetesi iktidara mensup De
mokrat İzmir Gazetesinden 21 bin lira fazla al
mış ve birinci plânda gelmekte bulunmuştur. 

İşte arkadaşlar, resmî ilânların iktidar ga
zetelerine inhisar ettirildiği hakkındaki, mu
halefet partilerinin en salahiyetli sözcülerinin 
ağızlarında bir terane şeklinde tekrar edilip 
duran efsanenin hakikati bundan ibarettir! 
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BAŞKAN — Sırrı-Atalay. 
SIRRI ATALAY^Kars) — Sayın Başba

kan Yardımcısı bu küfsüden muhalefet neşri-
yallara ve yahut .bâzı Öedikoduların (kahbe de
dikodular) olduğunu söyledi.. (Gürültüler, kah
be değil, kahve sesleri) 

Yanlış işittim. Yanlış işitmiş olabilirim. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Yanlış ifade ettiğini hatip ifa
de etti. Binaenaleyh gürültüyü kesmenizi rica 
ederim. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Bu şekilde 
işittim. 

Aziz arkadaşlarım, resmî ilânların gazetele
re tevziinin biraz tarihçesini yapacağım: 

1. Resmî ilânların gazetelere verilmesi 
2490 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin B bendi
nin âmir hükmüdür. Tahmin bedeli 15 bin lira
yı geçen artırma ve eksiltmeler ve pazarlıklar, 
mahallî bir gazeteden başka büyük şehirlerde 
çıkan ve Hükümetçe intihabolunan gazetelerin 
ikisinde ilân edilir. Bu iki gazeteden biri Dev
let merkezinde çıkan gazete olur, denmektedir. 

2. 2/8240 sayılı kararname ile Hükümet 
merkezindeki gazete olarak «Ulus» Gazetesi 
tasrih -edilmiştir. 

3. 9 . XII . 1946 tarih ve 6475 sayılı Resmî 
Gazetede 8240 sayılı 22 . II . 1938 günlü karar
nameye ilâveten Hükümet merkezinin doğusun
da kalan illerde ilân işlerinin ayrıca tasrih edi
lenr =bu illerdeki gazetelerden birinde ifân etti
rilmesi derpiş edilmiştir. 

•4. 11 . 6 . 1950 tarih 11330 sayılı kararna
me ile resmî ilânlar hakkmda câri kararname 
değiştirilerek «Devlet Merkezinde çıkan gazete
nin Zafer gazetesi» olduğu tasrih edilmiştir. Ka
rarnameyi isterseniz okuyayım. (Lüzum yok 
sesleri) 

5. Bu kararnamenin neşrinden 16 gün son
ra HA42 sayılı kararname ile tasrih edilen «Za
fer» mm daldırılmıştır. 

6. 11799 sayılı. 13 . IX . 1950 günlü karar
name ile resmî ilân işine ayrı bir veçhe veril
miştir. 

T. 11 ..VI .1950 gün 11330 sayılı, 27 .VI . 
1950 gün 11442 sayılı kararnameler kaldırıldık
ları için bu kararnameler üzerinde durmıyaca-
ğım, 

$, Halen tatbik edilmekte bulunan karar-

.1951 O : 1 
nameyi tetkik - edersek gözümüze ^çarpan- iUs-
şey - 11 . VI . 1950 günlü karanafiiıöS.e; temin 
edilen imtiyazın (kelime oyunları i$e ^ s a m ) 
ettirildiğidir. " 

Kararnamenin 3 neü maddesinin birinci fık
rası istanbul'da çıkan mevkutelere ait resmî ilâa: 
işini tanzim etmektedir. Eşit külfet m «eşit ücret 
isabeti esas olarak bu ortaklıkça tevzi edilmek üzerje 
gazete ismi tâyin edilmeksizin verilir, denmesine 
rağmen ikinci fıkrada istanbul'dan başka yerde 
çıkan mevkutelere ait ilân ve reklâmların nerede 
hangi mevkuteye verileeeği ilân ve reklâm üze
rinde veren daire ve müessesece • gösterileefiğj 
tasrih edilmektedir. 

istanbul'da ayrı usulün diğer yerlerde ayrı 
bir usulün tatbikına sebep nedir?. Basm Birliği 
ve Ortaklığı Resmî ilânlar Kolektif Şirketine Is-
tanbul'da tandan tevzi serbestisi Ankara ve iz
mir gazeteleri için (Hangi mevkuteye verileeeği 
ilân ye reklâm üzerinde veren daire ve müessese
ce gösterileceği takyidatı nereden gelmektedir?. 
5 . VIII . 1950 tarihinde istanbul, izmir ve An
kara'da çıkmakta olan 25 büyük gazete Başba
kanlığa müraeaat ederek resmî ilânlar işinin hak
kaniyet ye müsavat kaideleri dairesinde tanzimi
ni talep ediyorlar. İşbu müşterek teklifte her 
hangi bir tefrik yoktur. 

Resmî ilânların istanbul, İzmir ve Ankara'-
daki gazetelere tevziî eşit, külfet eşit, ücret isa
beti üzerinden ele alınmıştı. tstat\bul, îzır.irve 
Ankara'da çıkmakta olan 25 gazetenin müşterek 
taleplerine tzmirde Yeniasır ile Demokrat İzmiı, 
Ankara'da Zafer gazeteleri iştirak etmemişlerdir. 

Müşterek teklife iştirak etmiyen Zafer, De
mokrat izmir ve Yeniasır gazetelerinin çıktıkhn 
mahalleri ayrı bir usule tâbi tutulması Basın 
Birliği ve ortakları Resmî ilânlar Kolektif Şir
ketinin Ankara ve izmir'de veren daire ve mües
sese ve mevkutenin ismi tasrih edilmediği takdir
de ve ancak o zaman göreceği bir iş hasadı bulun
maktadır. "* 

14. Resmî daire ve müesseselere ilân ve rek
lâmın hangi mevkuteye verileceğinin takdir hak
kı olarak bırakılmasının Ankara ve izmir gipi 
gazeteleri siyasi partilerin yayın organı olan ma
hallere tasrihinin sebebi kendiliğinden anlaşıl
maktadır. 

15. «2 nci fıkradaki - gösterileceği,- ibaresi
nin vilâyetlerdeki gazeteler içinde Ankara ve iz-

— 61 —-
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mir gibî takdir» yetkisini haiz olması meseleyi 
daha çok ciddileştirmektedir. 

16. a'K|förnamenin ;$^rdüncü maddesi... İs
tanbul'da çıkan gazetelefŞeki yayını bu gazete
ler aşağıdaki vasıfları hâiz oldukları halde mute
ber tutulur demektedir. 

17. Bu şart ve vasıfları da 7 bent içinde t es-
bit etmektedir. 

18. Gazetelerin teklifinde ise bu şart ve va
sıflar İstanbul'a isabet etmekte - İzmir ve Anka
ra'da çıkan gazeteler içinde aranmaktadır. 

19. Kararname ise şart ve vâsıfları sadece 
İstanbul gazetelerinde aramaktadır. Kararname
ye göre tek abonesi olan, tirajı 10 aded bulunan 
bir gazete de resmî ilânları alabilir. 2490 sayılı 
Kanun resmî ilânları vermesindeki gaye: Hazine 
menafiini temin için geniş bir aleniyeti temindir. 
Bugün Ankara'da çıkan 100 okuyucusu olmıyan 
bir gazete kararnameye göre 50 0Q0 tirajlı bir ga
zete ile aynıdır. Sayın Başbakanın da açıkladığı 
gibi günde 15 - 20 gazete satan Haber Gazetesi 
de Hazineden 30 000 lira para temin etmiştir. Bu 
durum Hazine menafiine ve kanunun âmir hük
müne uygun değildir. 

20. Yarın, yahut öbürgün, aynı şekilde ga
zetelerin çıkıp Hazine menafiini haleldar et-. 
miyeceklerîni kim temin edebilir. 

21. İstanbul'da gazeteler için şart ve vasıf 
aranırken diğer yerlerde bilhassa Ankara ve 
İzmir'de bu şart ve vasfın bir kenara atılması 
sebepsiz değildir. 

22. Gazetecilerin teklifinde bulunmadığı 
halde kararnamenin 4 ncü maddesinin F. bendin
de en az emsaliyle eşit vasıf ve revaca gelmiş 
olçluğu Basnn - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünce kabul edilmiş-bulunmak, kaydı vardır. 

23. Her hangi bir gazetenin İstanbul'da res-. 
mî ilân alabilmesi için Bayın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğünün izni lâzımdır. İcra orga
nına bağlı Umum Müdürlüğüne bağlı böyle bir 
yetkiyi tanjmak basın hürriyetini tahditten baş
ka bir şey değildir. 

24. Esasen resmî ilânlar için aralarında tan
zim ve tevzi için gazeteler 4 . IX . 1942 tarihin-
do Türk Basın Birliği ve ortakları resmî ilânlar 
Kolektif Şirketi unvanı altında bir teşekkül 
meydana getirmişlerdir. Gazetelerin vasfını tâ
yin için bu teşekkül, Umum Müdürlükten daha 
bitaraf ve ehil değil midir? \ 

25. Kararnamenin «6» ncı maddesi birinci | 
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maddeyi aşikâr bir surette'takyit etmekte; mes
lekî mahiyette olan reklâm ve ilânlar için resmî 
dairelere geniş salâhiyet vermektedir. Meslekî 
reklâm ve ilânlar olmıyanları tefrik güç olduğu 
gibi, traj ve aleniyet unsurları aranmadığı gibi 
mahal kaydı da bulunmamaktadır. Kararname 
maddesi kanun maddesi île tezat teşkil etmek
tedir. 

Kararnamenin yedinci maddesi, Basın Birliği 
ve ortakları resmî ilânlar kolektif şirketinin 
bulunmadığı yerlerde resmî ilânlar işini tanzim 
etmektedir. Gazete tek ise ona, fazla ise dördün
cü maddedeki vasfı taşıyana.. Müsavat halinde 
eşit külfet ve eşit ücret esasına göre verilir 
denmektedir. 

İstanbul 'dan gayri yerler için vasıf aramı-
yan kararname bu madde ile münhasıran vilâ
yetler için ayrı bir usul tanzim etmektedir. Tak
dir salâhiyeti Basın - Yayın Umum Müdürlüğü
ne verilmektedir. 

Kararnamenin bu maddesinin tatbikattaki 
şekline bir misâl olmak üzere 1 Şubat tarihli 
Eskişehir 'de çıkmakta olan «İstikbal» adlı gün
lük gazetenin Eskişehir Valiliğine yazdığı açık 
mektuptan bir kaç satır okuyarak açıklamak 
mümkündür. «Hele; illerde gazetelere, Devlet 
şube ve dairelerinin verecekleri ilânlar hakkın
daki Bakanlar Kurulu kararının umumi üzerin
de durulmıyarak hesaba uyan bir iki maddesi
nin öne sürülmsei suretiyle bir gazeteye imti
yazlı mevki verilmesi umumi efkârda tepkiler 
uyandırmış, imtiyazlı gazeteyi Hükümet Hazi
nesi aleyhine teşvik etmiş değil midir, ilimizde 
hararetlenen fikrî hareketleri köstekliyecek ha
talardan değil midir? 

Bu sebeple ben gazetem hakkında ilân veril
memesi şeklinde verilen haksız karar' tashih edi-
linciye kadar neşriyatımı azaltacağım» 

Kararnamenin son maddesinde «Hükümet IÜT 
zum gördüğü takdirde tahsislerde değişiklik yapa
bilir» hükmü mevcuttur. Gazeteler tekliflerinde 
Hükümete < böyle bir takdir hakkı vermekte
dirler. 

Üç ay içinde resmî ilânlar için üç ayrı karar
name çıkarılmıştır. İlk iki kararnameyi tahlil 
ve tenkide lüzum dahi görmüyorum. 

Yürürlükte bulunan - Resmî ilânlar işini 
müsavat ve hakkaniyet kaidelerine uygun ve 
objektif bir tarzda tanzimden uzak olan karar-
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namenin ihdas ettiği ahval ve şeraiti kısaca izah 
ettim. ^ 
' - "Resmî ilânlar işi -* Hazine menafii, resmî 
ilŞiilârın gazetelere verilmesindeki gaye - Gaze
telerin, eşit külfet ve eşit ücret isabet esası -
tâkyitsiz, tefriksiz müşterek prerîsip ve usullerin 
telif ve temini ile halleHilebiîir. 

- . • • • ~'t • 

Bu hususların yerine getirilmesi için ciddî 
bir engel olmasa gerektir. 

Memleket irfanına ve gelişmesine gerçek hiz
metleri malûm gazetelerin, elâstikî ve istisnai 
hükümler taşımıyan objektif ve hukuki eşit 
hükümleri muhtevi bir kararnameye mutlak ih
tiyaçları bulunduğu kanaatindeyim. 

Hükümetten bunu temenni ediyorum. 
Yalnız sayın Başbaakan Yardımcısının son 

altı ayda resmî ilânların gazetelere veriliş nis
petleri hakkındaki beyanlarına ben de şunu ek-
liyeyim: Kendisi eksik söyledi. Yalnız İzmir'de 
Demokrat izmir gazetesinin fazla olmadığını 
söylediler. Fakat oradaki Yeniasır gazetesi de 
muhalefet safında bir gazete değildir ve Ana
dolu gazetesinden daha çok para almıştır. 

Arkadaşlar; eğer Ulus gazetesi veya Ankara 
gazetesi geçmiş zamanda Hazine menafiine uy
gun olmıyan bir şekilde resmî ilânlar almışsa 
(Soldan; almışsa değil, aldı sesleri) ki, almıştır. 
Bugün bu, Zaferin veyahut iktidar taraftarları 
olan diğer gazetelerin daha fazla alması için ka
nuni, ahlâki bir sebep teşkil etmez. (Sağdan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Başbaakan Yardımcısı. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMET AĞA-

OĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaşlar; meğer 
Kars Milletvekili arkadaşımızın maksadı büsbü
tün başka imiş! Kararnamenin heyeti umumiyesi 
hakkında bir takım tenkidleri varmış! Bunları da 
sorsalardı da biz de cevabımızı ona göre yazarak 
huzurunuza çıksak olmaz mıydı? Bize sorulan 
sual, isterseniz tekrar okunsun, gayet sarih; şu 
tarihten şu tarihe kadar nekadar verilmiştir? 
ikincisi de iki ayrı rejim tatbik edilmesinin sebebi 
nedir? 

Şimdi verdikleri izahattan anlıyoruz ki, ce
vapların kendilerini bu iki hususta da temin etmiş 
bulunmaktadır. Diğer meselelere gelince, teşrif 
buyursunlar, lütfen bir kahvemizi içsinler, orada 

• daha uzun konuşalım. * 
Fakat arkadaşım beyanları arasında birkaç 
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noktaya temas ettiler. Ben yalnız bunların üze
rinde durmak istiyorum^ Db- âo 

Bir kere kararnamede mevcut J^ça ra Ve iz
mir'de Devlet dairelerinin istedikleri gazeteye 
serbestçe ilân vermek hükmünü bir kusur olarak 
ortaya koydular. Bunun hakikatta bir kusur 
değil, bir meziyet olduğunu şimdi okuduğum 
rakamlar gösterdi. 

Görülüyor ki, Hükümet elinde böyle bir sa
lâhiyet olmasına rağmen hakkaniyet yolundan 
ayrılmamıştır arkadaşlar. (Alkışlar). 

Sonra başka bir gazetenin, Zafer Gazetesinin 
kararnameye konulduğunu ve 16 gün sonra da 
çıkarıldığını söylediler. 

Arkadaşlar; Zafer Gazete*si kararnameye ko
nulduktan 16 gün sonra çıkarılmış, bunun hata 
olduğunu kabul edersek, hatâ btf. suretle tashih 
edilmiş ise bu, yeni ve dürüst zihniyetin en par
lak delilidir. Ben şimdi bunun yanında eski ik
tidarın hatada ısrar zihniyetinin eseri olan bir 
vesikayı okuyacağım. 

Bu -vesika, Ulusun yanıbaşında yine kendi
lerinin çıkardığı bir gazeteye de ilân vermeye 
ait olan Vekiller Heyeti kararıdır: (Soldan çok 
güzel sesleri). 

«Muhammen bedeli 15 bin lirayı aşan artır
ma, eksiltme ve pazarlıklar hakkında Devlet 
Merkezinde Ulus Gazetesiyle yapılmakta olan 
ilânların Akşam Haberleri Gazetesinde neşrolun
ması Maliye Vekilliğinin 7 . XI I . 1944 tarihli ve 
112237/17/5754 sayılı yazısiyle yapılan teklif 
üzerine icra Vekilleri Heyetince 7 . XII . 1944 
tarihinde kabul olunmuştur.» 

Bu karar icra Vekilleri Heyetinden 1944 se
nesinde kabul edilmiştir arkadaşlar. 

Yani, Ulus Gazetesi yetmiyormuş gibi, yıl
larca ilân parası ile beslenen ve senede 800 bin 
lirayı bulan bir meblâğı alan Ulus Gazetesi yet
miyormuş gibi, başka gazetelere nefes aldırma
dıkları halde bir Ulus yavrusu da meydana 
getirdiler. Şimdi bütün bunları unutuyor
lar da 16 gün sonra tashih edilmiş bir hatayı 
burada bir kusurmuş gibi göstermekten çekin
miyorlar arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Bir nokta daha var. 

FERtT MELEN (Van) — Allah Allah.. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMET AĞA-

ÖĞLU (Revamla) — Sırrı Bey arkadaşımızın 
sözlerini mantık neşterine vuruyor, paramparça 
olduğunu gösteriyorum. Ferit Bey. Sırrı Bey, ba 
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l^ar^ ıne i hürriyeti tahdit etmektedir diyor! 
Doğrşu bu*söze hayret etmemek mümkün değil. 
Hafta bu söze cevap vermemek lâzımdır. Çünkü 

-îbü gülünecek bir sözdür. (Sağdan gülüşmeler) 
Türk matbuatının ne kadar büyük bir hürriyete 
'kavtıştııgunu bizzat Ulus Gazetesinin her günkü 
manzarası göstermeye kâfidir.... 

Hürriyet için mücadele etmiş olan Demokrat 
Farti, onun Meclisi, onun hükümetleri en buh
ranlı zamanlarda dahi bu mukaddes hürriyeti 
muhafaza edecöktir. 

' 15lâ¥uzâtim bundan ibarettir arkadaşlar. (Al-
-Mşîar). '' 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başbakan 
Yardımcısı arkadaşımız dediler ki, basın hürri-

• yetini tahdit gibi söylenen bu söz gülünçtür. Iş-
te Eskişehir'de çıkan biraz önce okuduğum ga
zete bunun gülünç olmadığını göstermektedir. 
(Gürültüler), (Bir gazete yazabilir sesleri). 

Eskişehir'de çıkan bu gazete Halk Partisinin 
gazetesi de değildir. (Gürültüler). 

Müsaade buyurun, bu gazete, resmî ilânlar işi
nin müsavat ve hakkaniyet kaideleri dairesinde 
tanzim edilmediğini, münhasıran orada bâzı ga
zetelere imtiyaz verildiğinden ve böylelikle ken
disine düşen irfan hizmetini yapamadığından do
layı neşriyatım tatile mecbur olduğunu yazmak
tadır; (Gürültüler). 

Sayın Başbakan Yardımcısı arkadaşımız de
diler ki, 11 . VI'.' 1950 tarihînde çıkan kararna
menin, Zafer imtiyazının, 16 gün sonra değişti-
rfrnıesi bizim için büyük bîr muvaffakiyettir, 
hata dahi olsa. 

Fakat tou imtiyazın devam etmekte olduğu-

5; — Konya Milletvekilli Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu*nun, İşletmeler Bakanlığına ba§k 
müesseselerle fabrika ve atelyelerde çalışanların 
sayısına, maaş ve ücretlerine, bu müessesle ve 
atelyelerin menkul ve gayrimenkul mallarım, ••' 
hangiUrmin hususi teşebbüse devrinin düşünül
düğüne, tetiJteaüerimizin maliyet , unsurlarının 
nüptâlerityle tasarruf imkânlarına ve son beş se-
m&k küânçolara dair olan, sorusuna İşletmeler 
Bakam Muhlis. Ete'nin yazılı cevabı (6/179). 
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nu ben tasrih etmiştim. Misal vereyim : 

Gerçi Ankara ve izmir'de resmî ilânlar 
«Türk Basın Ortakları Kolektif Şirketi» tara
fından yalnız o resmî ilânı veren müessese, ga
zetenin ismini tasrih ettiği takdirde o gazeteye 
verilmektedir. Tasrih edilmezse o zaman imti
yaz olmaktadır. Yani resmî ilânlar hususunda 

. Türk Basın Ortakları Kolektif Şirketinin vazi
fesi, isim tasrih edilmediği zamandır. Tasrih 
edildiği zaman oraya verilecektir. Bu büyük bir 
tahdittir. 

Bu tahdit de olmasa bile burada bir ilân arz-
edeceğim : Yollar Dördüncü Bölge Müdürlüğü-
ğünün aynı rakamları, aynı satırı ihtiva eden 
bir ilâhı vardır. Bunu hem Zafer gazetesine, 
hem de Ulus gazetesine veriyor. Aynı ilân en 
ufak bir farkı yoktur. Ulus gazetesi bu ilân için 
Hazineden 168 lira, Zafer gazetesi ise 282 lira 
almaktadır. Sebebi? (ispat et sesleri) ispatı ko
lay. Santimle ispat edebilirim. Zafer geniş, satır
lar halinde yazıyor fazla para alıyor, Ulus usulü 
dairesinde yapıyor az para alıyor. 

Demek oluyor ki, müsavat ve hakkaniyet 
kaidelerine dayanmıyan ve elâstiki hükümlere 
açık kapı bırakan kararnamede birçok noksan
lar, şüpheler bulunabilir. Bizim Hükümetten te
mennimiz bu idi. istiyoruz ki bunlara meydan 
verilmesin. 

BAŞKAN — Gündemde konuşulacak başka 
madde olmadığı için 9 Şubat Guma günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati: 15,45 

6/179 16 . I . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara işletmeler Bakanı tara
fından yazılı olarak cevap verilmesini rica ede
rim. 

Saygılarımla... 
1. İşletmeler Bakanlığına hangi müessese

ler bağlıdır? 
Bu müesseselerden her birine bağlı olan fab-
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rika ve atölyeler nerelerdedir? 

2. işletmeler Bakanlığına bağlı her müesse
se, fabrika ve atelyede kaç memur ve kaç işçi ça
lıştırmaktadır? Bunların vazifeleri, maaş ve üc
retleri nedir, kendilerine herhangi bir namla baş
ka para verilmekte midir, miktar ve nispeti ne
dir? 

3. Her müessese, fabrika ve atelyenin men
kul ye gayrimenkul mallarının, maliyeti kaç li
radır. bugünkü rayice göre değerleri ne kadar
dır? 

Bunlardan hangilerinin hususi teşebbüse dev 
ri düşünülmektedir, devir şartları nelerdir, ka
nuni müstenidatı nedir? 

4. Her müessese, fabrika ve atelyenin son 
beş senelik bilançosu nedir? 

Buralardaki istihsallerimizin maliyet unsur
larının nispetleri nelerdir, maliyet unsurlarında 

tasarruf mümkün değil midir ve bunun için neler 
'düşünülmektedir? 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

T. C. 
İşletmeler Bakanlığı 6 Şubat 1951 

İşletmeler Dairesi Başkanlığı 
Sayı - Genel: 946 

özel: 3 
18 . I . 1951 tarihli ve 
Kan. Müd. 1254/2560 
sayılı yazılan cevabıdır: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, Bakanlığımıza bağlı teşekkül, müesse
se ve işletmelerin hesap ve faaliyetlerine müta-
allik muhtelif kanunları ilgilendiren ve yazıla
rına ekli olarak alınan 16 . I . 1951 tarihli ya
zılı sorusu üzerine hazırlanan not ile ekleri, dizi 
listesi gereğince, ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti derin saygılarımla yüksek bilgileri
ne arzederim. 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğ-
lu'nun 16 . 1 . 1951 tarihli yazılı sorusunda bah

se konu hususlar hakkında not 

195İ 0 : 1 
1. Etibank teşekkürü, 
2. Sümerbank teşekkülü, 
3» Türkiye Şeker fabrikaları A. Ş., 
4. Makine ve kimya endüstrisi kurumu ve 
5. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (M.-

T. A.) dır. 
I I - Yazılı sorunun 2 nci ve 4 ncü maddele

riyle 1 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü maddenin 
1 nci fıkralarında i bahse konu edilen -hususlara 
ait bütün rakamları ve malûmatı 1949 yılından 
başlayıp geriye doğru mukayeseli olarak ihtiva 
eden ve Başbakanlık Umumi, Murakabe Heyeti 
tarafından tertiplenmiş bulunan cetveller bir 
cilt halinde ilişik olarak sunulmuştur. (İlişik 1) 

Bu cildin içine alınmamış bulunan M.T.A. ya 
ait rakamlar ve malûmat ayrı 5 cilt ve 1 liste 
halinde notumuza eklenmiştir. (İlişik 2-7) 

III - Bakanlığımıza bağlı bir teşekkül olması 
dolayısiyle yukarda 1 nci maddede (4) numara 
ile gösterilen ve ancak 1 . IV . 1950 tarihinden 
beri İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmiş bu
lunan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ilk 
çalışma yılını henüz bitirmemiş olduğundan bi
lanço ve hesaplarına taallûk eden vesika ve ra
porların sunulması mümkün olamamıştır. 

IV - 3 ncü sorunun 2 nci fıkrasına gelince; 
hususi -teşebbüse devri gereken işlemler ile de
vir şekilleri hakkında, Hükümet programında
ki umumi esaslara uygun olarak gerekli hazır
lıklar tamamlanmış ve Başbakanlık makamına 
sunulmuştur. Bu hususta Hükümetçe kararlaş
tırılacak nihai esasların bir teklif halinde ikti
sadi Devlet Teşekkülleri Genel Kuruluna inti
kal ettirileceği tabiîdir. 

V - Maliyet unsurlarında tasarrufun mümkün 
olup olmadığını ve bu hususta her çeşit yarı 
mamul ve mamul ile sayıları çok kabarık olan 
bütün bu yarı mamul ve mamullerin çok çeşitli 
imalât safhalarının her biri için neler düşünül
düğünü bütün tef erruatiyle gösteren ve Bakan
lığımızla ilgili teşekkül ve müesseselerin 1949 
yılı hesap ve işlemleri hakkında ayrıca tafsi
lâtlı malûmatı ihtiva eden raporlardan tam bir 
kolleksiyon ilişik olarak sunulmuştur, (ilişik 
8 -37) 

I - İşletmeler Bakanlığına bağlı teşekküller: 

— 65 — 
Muhlis Ete 
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Dizi Puslası [•] 

İ. — 1949 yılında İktisadi Devlet Teşek-
külleri; 

2. — Bilanço ve yıllık rapor (1945 yılı) 
3. — » » » » (1946 » 
4. — » » » » (1947 » 
5. — » » » » (1948 » 
6. — » » » » (1949 » 
7. — Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
8. — Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 1949 

yılı raporu; 
9. — Btibank Keçiborlu Kükürtleri İşlet

me Müessesesi 1949 yılı raporu; 
10. — Etibank Türkiye Kömür Satış ve Tevzi 

Müessesesi 1949 yılı raporu; 
11. — Etibank Türkiye Bakır İşletmeleri Mü

essesesi 1949 yılı raporu; 
12. — Etibank Divriği Demir Madenleri İş

letmesi Müessesesi 1949 yılı raporu; 
13. — Etibank Garp Linyitleri İşletmesi Mü

essesesi 1949 yılı raporu; 
14. — Etibank Ereğli Kömürleri İşletmesi 

Müessesesi 1949 yılı raporu; 
15. — Etibank Şark Kromları İşletmesi Mü

essesesi 1949 yılı raporu; 
16. T— Etibank teşekkülü 1949 yılı raporu; 
17. — Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii 

Müessesesi 1949 yılı raporu 
18. — Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 

Müessesesi 1949 yılı raporu; 
19. — Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayii 

Müessesesi 1949 yılı raporu; 

[*] (37) kitaptan ibaret olan malûmat dos
yasına konulmuş ve soru sahibine de bildiril
miştir. 
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20. — Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi 

1949 yılı raporu; 
21. — Sümerbank İsparta Yün İpliği ve 

Halı Dokuma Müessesesi 1949 yılı raporu; 
22. — Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Mü

essesesi 1949 yılı raporu; 
23. — Sümerbank Adana Pamuk Satınalma 

ve Çırçır Fabrikaları Müessesesi 1949 yılı raporu; 
24. — Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii 

Müessesesi 1949 yılı raporu; 
25. — Ankara Çimento Limitet Şirketinin 

1949 yılı raporu; 
26. — Sümerbank 1949 yılı raporu; 
27. — Sümerbank Adana Pamuklu Sanayii 

Müessesesi 1949 yılı raporu; 
28. — Sümerbank Taşköprü Kendir Sanayii 

Müessesesi 1949 yılı raporu; 
29. — Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sana

yii Müessesesi 1949 yılı raporu; 
30. — Sümerbank Hereke Yünlü ve Ha

lı Dokuma Sanayii Müessesesi 1949 yılı raporu; 
31. — Sümerbank Malatya Pamuklu Sana

yii Müessesesi 1949 yılı raporu; 
32. — Sümerbank Kayseri Pamuklu Bün

yan Yünlü Sanayii Müessesesi 1949 yılı raporu; 
33. — Sümerbank İplik ve Dokuma Fabri

kaları Müessesesi 1949 yılı raporu (Beş aylık); 
34. — Sümerbank Sivas Çimento Sanayii 

Müessesesi 1949 yılı raporu; 
35. — Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii 

Müessesesi 1949 yılı raporu; 
36. — Sümerbank Gemlik Suni İpek ve 

Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi 1949 yılı 
raporu; 

37. — Sümerbank Selüloz Sanayii Müessese
si 1949 yılı raporu; 

& > » » • • • ! 
2\ B. M. M. Battmtvi 


