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1. —SABIK ZABIT HULÂSASI 

Eskişehir Mebusu Salih Fuad Keçeci ile, 
Kastamonu Mebusu Muzaffer Âli Mühto'ımn 

vefat ettiklerine dair Başvekâlet tezkereleri 
okundu ve hâtıralarına hürmeten birer dakika 
ayakta saygı duruşunda bulunuldu. 

Manisa Mebusu Yunus "Muammer Alakant'-
ın kardeş ve müttefik İran'ın Muhterem Başve
kili Hüseyin Alâ'ya tevcih edilen menfur suikast 
teşebbüsünden dolayı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin duyduğu teessür ve âcil şifa temen
nisinin ve İran milleti hakkındaki saadet dilek
lerinin İran Şûrayı Millîsine iblâğına dair tak
riri tasvibedildi. 

Antalya Mebusu Burhanettiıı Oııat'm, nü
fusu 50 000 den fazla olan şehirlerimizde me
murlara öğle yemeği verilmesi ve devlet daire
lerinde hekim istihdamı hususlarında ne düşü
nüldüğüne dair suali, Başvekil hazır bulunmadı
ğından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Kars Mebusu Ali Yeniaras'm, Amasya vilâ
yetinin Selağzı Köprübaşı mevkiindeki belediye
ye ait bina hakkındaki suali, Dahiliye Vekilinin 
talebi üzerine, bir hafta sonraya bırakıldı. 

Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nım, Muş'un Bula
nık kazası hudutları içinde olan Aktıızla ve Kırmı-
zıtuzla istihsalâtının artırılması, Varto kazasında 
tütün ekimine müsaade edilmesi ve vilâyet mer
kezi ile Bulanık merkezinde birer inhisar bina
sı yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
suali, kendisi hazır bulunmadığından, gelecek 
İnikada bırakıldı. 

Samsun Mebusu Muhittin özkefeli'nin, Bele
diye Kanununun esaslı bir değişikliğe tâbi tu
tulup tutulmıyacağma ve bu hususta bir hazır
lık yapılıp yapılmadığına dair sualine Dahiliye 
Vekili cevap verdi. 

Aııtahra Mebusu Enver Karan'ııı, Antalya vi
lâyeti sahil halkını ızrar eden Yunan balıkçı ve 
kaçakçılarının hareketlerini önlemek için ne gi
bi tedbirler alındığına dair suali, kendisi hazır 
bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, Tunceli vi
lâyetine bağlı bâzı kaza ve nahiyelerin yolları 
hakkındaki sualine Nafıa Vekili cevap verdi. 

Kırşcrih Mebusu Tahir Taşer'in, Emekli San

dığı Kanununun 39 ncu maddesinin değiştirilip 
dcğiştirilmiycceğine ve Genel Kurmay eski 2 nci 
Başkanı Orgeneral Zekâi Okan'ın emekliye sevk 
edilmesi ve yeniden hizmete alınması sebebine 
dair suali, ilgili vekiller hazır bulunmadıkların
dan, gelecek İnikada bırakıldı. 

Kars Mebusu Kemal Güven'in, Erzurum Me
busu Rıfkı Salim Burçak'm Tortum Kazası De
mokrat Parti kongresinde yaptığı bir konuşmaya 
dair suali, kendisi hazır bulunmadığından, gele
cek İnikada bırakıldı. 

Siııob Mebusu Şerafettin Ayhan'ın, Gediz Ka
zası Jandarma Komutanvekilinin iki kişiyi döv
düğünün ve kaza kaymakamının bir köye ait 
muhtar mührünü hiçbir resmî sıfatı olmıyan bi
rine teslim için emir verdiğinin doğru olup ol
madığına dair suali, Dahiliye Vekilinin talebi 
üzerine, bir hafta sonraya bırakıldı. 

Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 6452 sa
yılı Kanuna tevfikan işçilere yılda bir defa ve
rilmesi gereken ek tahsisatın 1954 yıllıklarından 
istisna edilen işçiler mevcut olup olmadığına; 

Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, bu yıl 
hac maksadiyle yurt dışına gidecek vatandaşla
rın emniyetle ve sıhhi şartlarla seyahatleri husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına; 

Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'ın, 
Bedelsiz 3,lal İthali Kararnamesinin neşrindeki 
gecikme ve iptal sebeplerine ; 

Kars Mebusu İbrahim Us.'un, son zamanlar
da hapishanelerde vukubulan toplu ayaklanma 
hâdiselerine; 

Denizli Mebusu A. Hamdi Sancar'm, Devlet 
Orman işletmelerinde istihdam edilen orman mü
hendis muavinlerine -hangi esaslara göre ve ne 
nispette ek görev tahsisatı verildiğine ; 

İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'uıı, Bedelsiz 
İthalât Kararının almış ve iptal ediliş tarihleri
ne, kararm ilânından iptaline kadar geçen zaman 
zarfında bedelsiz ithalât için yapılan müracaat
ların miktarına ve ne kadarına müsaade olundu
ğuna ; 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Malat
ya'da dondan zarar gören arazi ve bahçe sahip
leriyle kayısı kurutma işlerinde çalışanlara bir 



yardım yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne; 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Dördün
cü Devlet Bakanlığının ne sebeple ihdas edildi
ğine dair sualleri, sual sahipleri hazır bulunma
dıklarından, gelecek İnikada bırakıldı. 

21 . XI . 1955 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Balıkesir Mebusu Kayseri Mebusu 
E. Budakoğlu ö. Mart 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

/. Kirazoğlu 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Aziziye tabyasının istirdadına iştirak 

eden Nene Kırkgöz'ün oğlu Yusuf Kırkgöz'e va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun lâyihası (1/333) (Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

2. — Maarif Vekâleti Kuruluş Kadrolariyle 
Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/334) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
nün Adliye Vekâletine Bağlanması hakkında ka
nun lâyihası (1/335). (Adliye ve Bütçe encü
menlerine) 

4. — Toprak ve İskân İşleri Umum Müdür
lüğünün Dahiliye Vekâletine Bağlanması hakkın
da kanun lâyihası (1/336) (Ziraat, Dahiliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

5. — Vakıflar Kanununa ek kanun lâyihası 
(1/337) (Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri
ne) 

6. — 7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tan

zim olunan Ticari Numuneler ve Reklâm Malze
mesinin İthalinin Kolaylaştırılmasına mütedair 
Milletlerarası Sözleşmenin Tasdiki hakkında ka
nun lâyihası (1/338) (Hariciye ve Ticaret encü
menlerine) 

Teklifler 
7. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'-

in, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yabancı 
memleketlerden mubayaa edilecek her nevi tay
yare ve helikopterlerle bunlara mütaallik teçhizat 
ve malzemenin Gümrük Resmi ile diğer vergiler
den muafiyeti hakkında kanun teklifi (2/164) 
(Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve bütçe encü
menlerine) 

8. —• Manisa Mebusu Nafiz Körez ve on ar
kadaşının, menafii umumiyeye hadim hayır ce
miyetlerinin çıkardıkları şefkat pullarının tev
hidi hakkında kanun teklifi (2/165) (Dahiliye, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

!). — Muğla Mebusu Yavuz Paşamehmetoğlu 
ve Samsun Mebusu Muhittin özkefeli'nin bele
diye kanunu teklifi (2/166) (Dahiliye, Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Reisvekili Semi Ergin 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Ubeydullah Seven (Hakkâri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Kars mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

REÎS — Ekseriyet vardır, celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Başvekil Adnan Menderes'in, Hariciye 
Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu ile Bağdad'a 
hareketleri dolayısiyle avdetlerine kadar, Baş
vekilliğe Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı 
Profesör Fuad Köprülü'nün; Hariciye Vekâleti 
vekilliğine de Dahiliye Vekili Eteni Menderes'in 
vekillik edeceklerine dair Riyaseti Cumhur tezke
resi (3/255) 

REÎS — Efendim, Riyaseti Cumhur tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Başvekil Adnan Menderes'in, Hariciye Vekâ

leti Vekili Fatin Rüştü Zorlu ile Bağdad'a hare
ketleri dolayısiyle avdetlerine kadar, Başvekilli
ğe Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Profesör 
Fuad Köprülü'nün; Hariciye Vekâleti vekilliği
ne de Dahilive Vekili Etem Menderes'in vekillik 

etmelerinin, Başvekilin teklifi üzerine muvafık 
görülmüş olduğunu saygıyla arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REÎS — Ittılâlarınıza arz edilmiştir efendim. 

2. — Çankırı Mebusu Celâl Boynuk'un, Dev
let Şûrası Kanununun 2 nci maddesinin «F» fık
rasının tefsiri hakkındaki takririnin geriverilme-
sine dair takriri (4/141) 

Yüksek Reisliğe 
Devlet Şûrası Kanununun ikinci maddesinin 

«F» fıkrasının tefsiri hakkındaki takririmin ge-
ri veril meşini saygılarımla rica ederim. 

Çankırı Mebusu 
Celâl Boynuk 

REÎS — Geriverilmiştir. 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUALLER 

1. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'in, 
nüfusu 50 OOO den fazla olan şehirlerimizde me
murlara öğle yemeği verilmesi ve devlet dairele
rinde hekim istihdamı hususlarında ne düşünül
düğüne dair Başvekilden şifahi sualine Maliye 
Vekili Hasan Polatkan'ın şifahi cevabı (6/88) 

1. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

Nüfusu elli binden fazla olan şehirleri

mizde vazife gören memurlarımıza çalıştıkları 
dairelerde öğle yemeği verilmesinin, 

2. İktisadi Devlet Teşekküllerinde olduğu 
gibi devlet dairelerinde de hekim istihdamının 
muvafık olup olmıyacağmm Başvekillikçe sözlü 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

REİS — Maliye Vekili. 

— 87 — 
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MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Antalya Mebusu Sayın Burha-
nettin Onat tarafından verilen şifahi sual tak
ririne, Başvekil namına, arzı cevap ediyorum: 

Sual takriri iki kısmı ihtiva etmektedir. Bun
lardan birinci, nüfusu 50 'binden fazla olan şe
hirlerimizde vazife gören (memurlarımıza çalış
tıkları dairelerce öğle yemeği verilmesi; 

İkincisi, iktisadi devlet teşekküllerinde ol
duğu gaibi, Devlet dairelerinde de hekim istih
damının muafık olup olmıyacağıdır. 

1. Nüfusu 50 binden ziyade olan şehirleri
mizin sayısı son nüfus sayımına göre 17 yi bul
duğu cihetle arkadaşımızın öğle yemeği veril
mesi işini bütün. ımeımurlar için değil, mesafe 
ve münakale güçlüğü yüzünden öğle vakitleri 
evlerine gidemiyen İs'tahbul, Ankara ve İzımir 
gibi şehirlerimizdeki nıemurliar için düşünülmüş 
olduğu kanaatine varmış bulunuyoruz. Bu şe
hirlerdeki memurlarımız toplu bir halde bulun
madıklarından, kendilerine yemek verilmesi 
yoluna 'gidildiği takdirde muhtelif semt ve ma
hallerde lokanta ve kantin açmak gibi ıbir du
rum hâsıl olacaktır. Bunun da resmî bir daire 
için ne derece müşküîl olacağını izaha hacet 
yctkiıır. 

Şayet takrir, memurların maaş seviyeleri ve 
büyük şehirlerdeki geçim durumu nazara alına
rak kendilerine kâfi bir gıda temini maksadiy-
le verilmiş bulunuyorsa, o takdirde mevzuu 
doğrudan doğruya memurların maaş ve ücret 
miktarlarına taallûk eden bir (mesele olarak mü
talâa edilmek lâzım gelir. 

Hükümet bu mevzuu ehemmiyetle göz önün
de tutmalkta ve bütçe imkânlJarmm 'müsaadesi 
nispetinde maaş ve ücretlere gerekli ilâveleri 
yapimakta'dır. Nitekim ıgeçen yıl çıkarılan ıbir 
kanunla bu sene. bütün memur ve hizmetlilere, 
aylıklarına ilâveten, üçer maaş nispetinde bir 
tahsisat verilmiş bulunmaktadır. 1956 malî yı
lında ise bu üç maaş ilâve tahsisatın beş maaş 
miktarına: çıkarılması hususu bir kanun tasarısı 
ile Yüksek Meclise arz edilmiş bulunmaktadır. 

2. Vekâletler ile nüfusu kalabalık olan şe
hirlerimizdeki dairelerde doktor istihdam edil
mektedir. Nüfusu az olan vilâyet ve kazalarda 
da hükümet ve beldiye tabipleri, memurların 
muayene ve tedavileri ile mükellleftirler. Ayrı
ca memurların resmî ve hususi sıhhat müessese-

.1955 0 : 1 
lerinde, ücretleri dairelerince verilmek sure
tiyle tedavi ettirilmeleri de kanun icabıdır. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, -oldukça uzun bir nıaziyc da
yandığını söytiyeıbileceğim bu sözlü sorumun 
görüşülmesi bugün mukaddenmiş. 

Beni bu sözlü soruyu vermeye sevk eden iki 
âmili vardır: 

Birincisi, nüfusu 50 binden fazla olan büyük 
şehirlerimizde öğle yemeği mevzuu memur ve iş 
sahipleri için hakikaten güç bir mesele haline 
gelmiş bulunmaktadır. 

Memur öğleyin (bulunduğu yerden evine git
mek için evvelâ zaman kaybetmekte, sonra da 
mütevazi bütçesinden ayırdığı parayı harcamak 
suretiyle maddi zarara duçar olmaktadır. 

Sonra arkadaşlar, bugün içtimai bünyemiz 
içinde çiftçi, sanatkâr, tüccar, küçük esnaf gibi 
teşekküller geçim imkânlarını bugünkü hayat 
şartlarına göre az çok ayarlamış vaziyettedirler. 
Bunların içinde en çok duçarı ıstırabolan me
mur sınıfıdır. Bunu saklamaya ne imkân ve ne 
de fayda mevcuttur. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, memurlarına öğ
le yemeği verir. İşçiler öğle yemeği yerler. Bâ
zılarına hattâ kahvaltı verilmektedir. (Kendi pa-
ralariyle, sesleri) 

Hepimiz hasbelvazife daireleri dolaşırız. Öğ
le vakti memurun önündeki çekmeceye eğilmek
te ve bir, başın eğilip bir elin ağızla çekmece 
arasında işlemekte olduğunu görürsünüz. Kırın
tılar yere dökülür, onlara bazan haşarat musal
lat olur. Bizde, büyük şehirlerde memur öğle ye
meğini bu şekilde yer. 

Bir daire bu vaziyete mâni olmak için bir ye
mekhane yaptırmış ve memurlarına demiştir k i ; 
«Getirdiğin azığını git, yemekhanede ye!) Buna 
muvaffak olamamıştır. Bu şekilde öğle yemeğini 
yiyen memur o kadar mütevazıdır ki, yemeğini 
yerken arkadaşına göstermekten çekinmektedir. 

Memur, hükümetle millet arasında vasıtadır; 
işleri o tedvir eder, mekanizma onun elindedir, 
çarkı o çevirir. Bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
memuru bürosunda, işçi atelyede, madende çalı
şırken öğle yemeği bulmaktadır. Bu sebeple bil
hassa sabit gelirli ve az maaşlı memuru düşün
mekte hata olmasa gerektir. Muhterem Maliye 
Vekilimiz bunun tatbik kaabiliyetinin mevcut ol
madığı şeklinde beyanda bulundular. Bu iş bel-
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' ki zordur arkadaşlar. Fakat noktai nazarıma gö
re gayrimümkün değildir. 

Maaşlara zam yaptık, daha da yapacağız, bu
yuruyorlar. Mesele maaşın artması değildir; 
amelenin, işçinin de ücretini artırmak mümkün
dür. Niçin ücretlerine zam yapmıyorlar da ol
duğu yerde yemek veriyorlar? iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalışan memurların mafşlarına 
zam yapmak da mümkündür. Küçük bir ücret 
mukabilinde de olsa niçin yemek veriyorlar? 
Aranırsa çare bulunabilir. Tedvin edilen ka
nunlar ne kadar mükemmel olursa olsun onları 
iyi veya kötü tatbik etmek suretiyle âmme hiz
metini iyi veya kötü görebilecek olan memurla
rı korumak durumundayız. Bunları korumak ve 
mümkün mertebe hayat yüklerini hafifletmek 
vazifemizdir. Bu derde bir çare bulmalarını tek
rar rica ediyorum. 

RElS — Maliye Vekili, buyurun. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim; bir noktayı arz etmek 
mecburiyetindeyim. İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde memurlara bilâbedel yemek verilmez, ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin ancak bir kısmı
nın tatbik etmekte olduğu bir usul vardır : Bi
naları müsait olduğu takdirde bir lokanta veya 
bir kantinde memurlar öğle yemeğini paraları 
ile yerler, iktisadi Devlet Teşekküllerinden bâ
zıları kendilerine aidolan binalardan kira ve 
ışık için ayrıca para almamak suretiyle garson 
vaziyetinde çalıştırılan müstahdemlerle memur
ların bir kısmına parasız yemek vererek yardım 
etmektedirler. Yoksa iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin parasız yemek vermek için bugünkü mev
zuatı müsait değildir. 

Burhanettin Onat arkadaşım, memurları iş
çilerle mukayese ettiler. Biliyorsunuz, işçi sta
tüsü tamamen ayrı olup memur statüsüne uy
gun değildir. Onun ayrı birtakım içtimai sigor
taları mevcuttur. Bundan gayrı işçinin toplu 
bulunuşu kendilerine yemek vermek için mü
sait bir imkân hazırlamış oluyor. 

Şunu arz edeyim : Faraza istanbul'da böyle 
bir usulü tatbik etmek istesek, hangi resmî da
ire, bir taraftan Eyüp'ten Beykoz'a, diğer ta
raftan Sarıyer'den Topkapı'ya kadar uzanan 
bu kadar geniş bir saha içindeki memur ve men
suplarına kantin veya lokanta açmak suretiyle 
yemek verebilir? Kaldı ki, memurlarımız bu 
noktadan terfih edilmek isteniyorsa, Burhanet-
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tin Onat arkadaşımızın teklifleri nazara alındı
ğı takdirde, bu ancak 17 vilâyetimizin memur
ları için kabili tatbik olacaktır. Geri kalan 400 
küsur kaza ve 66 vilayetimizdeki memurlarımız 
bundan faydalanamayacaklardır. Onun için bu 
tarzda bir iaşe sistemine gitmektense memur 
aylık ve ücretlerini bugünün icaplarına yaklaş
tırmak yoluna gitmeyi tercih etmiş bulunuyo
ruz. Bu noktayı bilhassa arz etmek isterim. 

2. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, 
Muş'un Bulanık kazası hudutları içinde olan 
Aktuzla ve Kırmızıtuzla istihsalâtının artırıl
ması, Varto kazasında tütün ekimine müsaade 
edilmesi ve vilâyet merkeziyle Bulanık merke
zinde birer inhisar binası yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilinden şifahi suali (6/92) 

REÎS — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu bura
dalar mı? (Yok sesleri) Sual sahibi ikinci defa 
bulunmadığından sual düşmüştür. 

3. — Antalya Mebusu Enver Karan'ın, 
Antalya vilâyeti sahil halkını ızrar eden Yunan 
balıkçı ve kaçakçılarının hareketlerini önlemek 
için ne gibi tedbirler alındığına dair Dahiliye, 
Gümrük ve İnhisarlar vekillerinden şifahi suali 
(6/94) 

RElS — Antalya Mebusu Enver Karan bu
radalar mı? (Yok sesleri) Sual sahibi ikinci 
defa bulunmadıklarından suali düşmüştür. 

4. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Emek
li Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin değiş
tirilip değiştirilmiyeceğine ve Genelkurmay eski 
2 nci Başkanı Orgeneral Zekâi Okan'ın emekliye 
sevk edilmesi ve yeniden hizmete alınması sebe
bine dair Başvekil ve Millî Müdafaa Vekilinden 
şifahi suali (6/96) 

RElS — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer bu
rada mı? 

TAHlR TAŞER (Kırşehir) — Buradayım. 
RElS — Başvekil ve Millî Müdafaa Vekili 

bulunmadıklarından gelecek inikada kalmıştır. 

5. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Erzu
rum Mebusu Rıfkı Salim Burçak'm Tortum ka
zası Demokrat Parti kongresinde yaptığı bir ko
nuşmaya dair Adliye Vekilinden şifahi suali 
(6/97) 
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REİS — Kars Mebusu Kemal Güven burada i 

mı? ' 
KEMAL GÜVEN (Kars) — Buradayım. 
REÎS — Adliye Vekili bulunmadığından 

sual gelecek İnikada kalmıştır. 

6". — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 
6452 sayılı Kanuna tevfikan işçilere yılda bir 
defa verilmesi gereken ek tahsisatın 1954 yıllık
larından istisna edilen isçiler mevcut olup olma
dığına dair sualine Çalışma Vekili Hayrettin 
Erkmen'le Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tahrirî 
cevapları (6/99) 

EEÎS — Malatya Mebusu Tevfik Unsal an 
burada mı? 

TEVFÎK ÜNSALAN (Malatya) — Burada
yım. 

REİS — Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Çalışma, Nafıa ve 

Ziraat vekilleri tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına delâlet buyrulmasmı saygı ile 
arz ederim. 

1. 6452 sayılı Kanuna tevfikan işçilere yıl
da bir defa verilmesi gereken ek tahsisatların 
1954 yıllıkları bu kanun şümulüne giren bütün 
Tarım, Nafıa ve sair Devlet işletmeleri işçile
rine verilmiş midir? İstisna edilenler varsa se
bebi nedir? 

2. Bu işçilerden bâzılarına bidayette ikra
miye verildiği halde bilâhara istirdadına baş
landığı vâki mıdır? Vâki ise sebepleri nelerdir? 

Malatya Mebusu 
Dr. Tevfik Ünsalan 

ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan 
arkadaşımızın sullarine cevaplarımı arz edi
yorum. 

26 . I . 1955 tarihinde kabul buyrulan 6452 
sayılı Kanun ile 3460 ve 6212 sayılı kanunların 
şümulleri dışında kalan ve mezkûr kanunlarla 
tanınan ikramiye hakkında istifade etmiyen 
Devlet Sektörü işçilerine de senede bir maaş 
tutarında ikramiye verilmesi derpiş edilmiştir. 
Bu Kanundan istifade edecek işçiler umumi, 
mülhak ve hususi bütçeli dairelerle döner ser
mayeli müesseseler sermayesinin yarısından 
fazlası devlete ait olan şirket ve kurumla Ha 
belediyeler ve bunlara bağlı iş yerlerinde çalı- I 
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şan işçilerdir. İşçi vasfını haiz olanlardan ıı'ç 
kimse ikramiye hakkından istisna edilmiş de
ğildir. 

İkinci sualleri; Nafıa Vekâletine bağlı iş 
yerlerinden Karayolları ve Su İşleri Genel mü
dürlükleri ile Millî Müdafaa Vekâletine bağlı 
bâzı iş yerlerinde çalışan kimselere yapılan te
diyelerden daktilo, ambar memuru, tahsildar ve 
veznedar gibi kimselere ait olanlar (bu kim
seler işçi vasfında değildir.) Mülâhaza ve nıii-
talâasiyle Divanı Muhasebat tarafından vize 
edilmemiş ve daireleri tarafındım da istirdadı 
cihetine gidilmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş) 

— Muhterem arkadaşlar, bu kanunun mevzuuna 
giren Ziraat Vekâletine bağlı dört müessese var
dır. Devlet Üretme Çiftliklerine ve Orman 
Umum Müdürlüğüne bağlı ve bu kanunun şü
mulüne giren işçiler 1954 malî yılma ait tahsi
satlarını almışlardır. Atatürk Orman Çiftliği, 
kanunun muvakkat birinci maddesi şümulü ha
ricinde kaldığı için ancak 1955 tarihinden iti
baren bu bir aylık ikramiyeye istihkak kesbe-
deceklerdir. 

Zirai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğüne 
bağlı müesseselerde çalışan işçiler 3460 sayılı Ka
nuna göre senelik temettü hisselerini aldıklarından 
bilâhara ancak aradaki fark ödenecektir. 1954 
yılı Bilançosu Heyeti Umumiyenin tasdikine ik
tiran etmediği için şimdilik istihkaklarının % 
75 i kendilerine avans olarak verilmiştir. Bi
lanço Heyeti Umumiyeden geçtikten sonra he
sapları yapılacak ve bakıyei tahsisatları kendi
lerine ödenecektir. 

REİS — Nafıa Vekili burada ,değüler. 
Tevfik Bey Çalışma ve Ziraat vekillerinin 

beyanlarını kâfi görüyor musunuz?. 
TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) — Nafıa 

Vekilinin de cevaplandırmasını istiyorum. 
REİS — Sual Nafıa Vekilinin de cevaplandır

ması için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

7. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, bu 
yıl hac maksadiyle yurt dışına gidecek vatan
daşların emniyetle ve sıhhi şartlarla seyahatleri 
hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair su
aline tiıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Behçet 
TJz'la Münakalât Vekili Muammer Çavuşoğlu'-
nun şifahi cevapları (6/100) 
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REİS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili, 

buyurun. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Ulaştırma ve

killeri tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâlet buyurulmasmı saygı ile arz ederim. 

Hac mevsimi yaklaşmaktadır. Bu yıl hac mak-
sadiyle yurt dışına gidecek vatandaşların emni
yetle ve sıhhi şartlarla seyahatleri hususunda ne 
gibi tedbirler alınmıştır ve ne tedbirler alınması 
düşünülmektedir. 

Malatya Mebusu 
Dr. Tevfik Ünsalan 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ BEHÇET UZ (İzmir) — Malatya Milletvekili 
Sayın Tevfik Ünsalan.'m sözlü sorusuna cevap 
arz ediyorum: 

Yüksek malûmları olduğu üzere Hükümeti
miz 1953 ve bunu tadilen 1955 yılında hac mak-
sadiyle Suudi Arabistan'a gidecek olanların 
seyahatlerine mütaallik esasları ihtiva eden bir 
kararname neşretmiş olup bu kararnamede pa
saport verilmesine, seyahat vasıtalımla, sağ
lık işlerine ve saireye ait hususat etraflıca zik
redilmiş bulunmakta ve bu mukarrerat tat
bik edilmektedir. 

Vekâletimiz bu kararnamenin verdiği yetki
ye istinaden ve aynı zamanda millî ve beynel
milel mevzuat dâhilinde her sene hac işinde, 
gerek memleketin sıhhi müdafaası ve gerekse 
gideceklerin, kendi sıhhatlerinin korunması ba
kımından, muntazaman takibedilmekte olan 
milletlerarası istatistikler ve bu hususta yapı
lan muhabereler neticesinde ve yine Suudi Ara
bistan'ın sağlık durumunun arz ettiği vaziyete 
göre, alınacak tedbirler hususunda bütün vi
lâyetlere ve alâkalı vekâletlere her sene birer 
tebliğ göndermektedir. 

Bu tebliğ, aynı zamanda milletlerarası sıh
hi mukavelelere göre Suudi Arabistan Hüküme
tinin yapmakla mükellef olduğu hac günün
den iki ay evvel ve keza iki ay sonraya kadar 
devam eden devre zarfında, kendi memleke
tinde zuhuru muhtemel beynelmilel ihbarı mec
buri •hastalıkların (Veba, Kolera, Sarıhum-
ma. Çiçek, Tifüs, Hummayıracia) ihbariyledeya-
kinen ilgili bulunmaktadır. Bu durum vekâle-
timizce dikkatle takibedilmekte olup buna 
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I göre de tebliğmıizde, haccın temiz veya bu

laşık geçişine göre hudutlarımızda giriş ve çı
kış kapılarının tesbiti ve buralarda alınması ge
reken tedbirler belirtilmektedir. 

Diğer taraftan hacılarımızın sıhhatlerinm 
korunması bakımından yukarda zikredilen ka
rarnamede derpiş olunan sağlık tedbirlerinden, 
ezcümle hacı namzetlerinin bu seyahati yapma
ya muktedir olup olmadıklarının, sıhhi he
yetler tarafından muayene edilerek, raporla 
tevsiki, Suudi Arabistan Hükümeti tarafından 
konulmuş karantina tedbirleri nazarı dikkate 
alınarak milletlerarası trafikte ve hac maksadiyle 
bu memleket için tatbiki mecburi olanlar başta ol
mak üzere, diğer koruyucu aşıların hükümet 
tabipliklerince parasız olarak yapılması ve her 
birisine ayrı ayrı milletlerarası aşı belgeleri 
verilmesi hususları da sağlanmaktadır. 

Şunlardan maada, sıealk iklim hıfzıssıhha-
sma "âıdolmak üzere hazırlanan broşürlerden 
vilâyetlere gönderilerek bunlar hacı namzetle
rine verilmekte ve vatandaşların sıcak iklim 
hususiyetleri hakkında bu suretle bilgi verile
rek dikkatleri çekilmektedir. 

Malûm olduğu üzere hac seferleri memle
ketimizde umumiyetle deniz ve hava yollariyle 
yapılmakta olup bunlardan milletlerarası tra
fikte yer almış bulunan hava alanlarımız İs
tanbul, Ankara ve limanlarımız da İstanbul, 
İzmir, Mersin ve İskenderun'dur. 

Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinde tas
rih edilen evsafı haiz olmıyan gemilerin hac 

I seferi yapmasına müsaade edilmemektedir. 
I REİS — Münakalât Vekili. 
I MÜNAKALÂT VEKİLİ MUAMMER ÇA-

VUŞOĞLU (İzmir) — Muhterem arkadaşınım 
i tevcih buyurduğu suale Sıhhat ve İçtimai Mu

avenet Vekili arkadaşım mâruzâtta bulundular. 
I Mevzuubahis kararnamede hac seferi yapacak 
i nakil vasıtalarına ait hükümler tesbit edilmiş 
I ve 1955 hac seferi de doğrudan doğruya karar-
I namede tesbit edilen esaslar dairesinde cereyan 
j etmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
1 REİS — Tevfik Ünsalan. 
I TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) — Sayın 
I arkadaşlar; ben bu sualimi geçen sene hac mev-
! siminden çok zaman evvel vermiştim. Ancak şim

di eevaplandırılabildi. Sayın Bakanların verdiği 
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izahata teşekkür ederim. Yalnız beni tatmin et
mekten çok uzaktır. Beni bu suali sormaya sevk 
eden sebepler mukaddes dinî vazifelerini yapmak 
üzere hacca giden vatandaşların memlekette, hac 
yolunda ve hac yerinde uğradıkları büyük insan 
kaybı ve mâruz kaldıkları zorluklar ve büyük 
miktarda döviz kaybıdır. 

Hacca gidenlerle yakından temas edenler bu 
acıklı durumun her sene uğranılan millî bir fe
lâket haline vardığını görürler. 20 nci asrın me
deni vasıtalarının bol olduğu ve her türlü kon
forun temin edildiği bir devirde, aşağıda arz 
edeceğim şekilde bir yolculuk yaptırmak muasır 
medeniyet seviyesine yaklaşmaya çalışan ve muaz
zam kalkınma hamleleri yapmakla övünen bir 
iktidara asla yakışmaz. Vatandaşlarımızın uğra
dıkları müşkilâtları kısaca arz edeceğim: 

Hacı namzetlerinin çoğu, yolda nasıl yapılır, 
hicazda nasıl hareket edilir, bilmezler. Bunların 
içerisinde acaip kıyafetlerle meselâ ayaklarında 
yün çorap, mest - lâstik, belinde kalın yün ku
şak, sırtında ceket ve paltosu ile gidenler vardır. 
Hicazda su içmenin bir tehlike olduğunu zanne
derek tuzsuz yiyenler vardır. Halbuki orada bol 
su içip bol tuz almak sıcak çarpmasından ve 
ölümden korunmanın en büyük çaresidir. 

Geçen seneler âzami kolaylığı ve lâubaliliği 
gösteren Hükümet bu sene ya verdiğimiz sualin 
tesiri ile veya döviz sıkıntısı sebebiyle olacak ki, 
tam hac zamanında hacca gitmeyi zorlaştırıcı 
tedbirler alınmıştır. Akla, hayale gelmedik zor
luklar içerisinde vatandaşı perişan etmek için 
ne lazımsa onu yaptırdılar. Mülki âmirlerin ve 
doktorların kasdi süzgeçlerinden zorla kurtulan, 
hacca gitme şartlarını haiz olan vatandaşlar 
istanbul sokaklarından günlerce vapur verilecek, 
tayyare verilecek ümitleri ile oyalandırılmış, ne
ticede hac seferinden mahrum bırakılmışlardır. 
Halbuki samimî bir Hükümetten şu beklenirdi. 
Bu sene Hükümet döviz sıkıntısı çekmektedir. 
Hacca hiçbir vatandaş gönderilemiyecek, diye 
hac zamanından bir iki ay evvel bildirseydi, hiç
bir vatandaş evini bahçesini satmaz, borçlanmaz 
çoluk çocuğunu perişan ederek sokaklara dökül
mezdi. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Siz hac fa
rizasını bilmiyorsunuz, ev satılarak hacca gidil
mez. | •. . ! 
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i TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — Sizden 

daha iyi biliyorum. (Bilmezsin, bilmezsin ses
leri). 

Hacca gidenler arasında ileri derecede ak
li muvazenesi ve şuuru yerinde olmıyanlar, 
ağır derecede hasta olanlar, taze kemik kırık-
lariyle gidenler vardır. Dilencilik yaparak 
memleketimizin şerefini kıranlar görülmüştür. 
Hac seferine tahsis edilen vapurlar, tamamen 
kontrolsuz kaldıklarından istiaplarının beş altı 
misli yolcu almışlardır. Sağlık ve emniyet şart
larına katiyen riayet edilmemiştir. Meselâ Za
fer vapuru. Ambarlarına, güvertesine, âzami ta
şıyabileceği yolcunun 5 - 6 mislini aldıktan baş
ka vapurun güvertesine tahtadan mütaaddit 
kat barakalar ilâve ederek yolcu adedini daha 
da artırmak suretiyle hacıları aç susuz her tür
lü tehlike ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu va
pur yolcularından yolda iken ve sahile ayak 
bastıktan sonra ölenler çok olmuştur. Zafer va
puru gülünç halini yakından göstermemek için 
Cidde'de uzakta demirlemek zorunda kalmıştır. 
Buna rağmen vapurun gülünç durumunu Arap
lar dahi görerek gülmüş ve Türkiye'de Hükü
met yok mudur diye tenkidde bulunarak orada 
hastaları kurtarmıya çalışan Kızılay ekibine 
sizin Hükümet nasıl bir hükümettir ki böyle bir 
vapurun dışarı çıkmasına müsaade ediyor, şim
diye kadar bu vaziyette bir vapur görmedik de
mişlerdir. 

Hacılar vapurlardan çıkar çıkmaz, Cidde'
de döviz muamelesi yaptırmak zorunda kalıyor
lar. İki üç banka memuru, binlerce insanın dö
viz muamelesini yapmak için izdiham halinde 
saatlerce güneş altında bekletmektedirler. Ora
da bir saat dahi güneş altında kalmak yolculuk 
esnasında mahrumiyet ve sıkıntılar dolayısiyle 
mukavemeti kırılmış olanları öldürmeye kâfi 
gelmektedir. 

Hac yerinde hacıları karşılamak ve yerleş
tirmek için deliller vardır. Türkleri karşılıyan 
bu deliller birkaç kişiye inhisar etmektedir. 
Başka deliller alâkadar olamaz. Bu oranın usu-
lündendir. Bu deliller kendi hacılarını mahdut 
yerlere üst üste yerleştirmektedirler. Vapurda 
başlıyan sıkıntı, hac mahallinde aynen devam 
etmektedir. Mısır Hükümeti bu işle yakından 
alâkadar olmuş, hacılarını bu deliller elinden 
kurtararak daha rahat bir duruma kavuştur
muş ve lüzumsuz soyulmalarının önüne geçmiş-
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tir. Aksi halde hacılar gelişigüzel döviz sarf 
etmek mecburiyetinde kalıyorlar. 

Türk sefareti hacılarımıza en ufak bir yar
dımda bulunmamaktadır. Otomobil altında ka
larak kolunu bacağını kaybeden vatandaşları
mızın hakları aranmamaktadır. Kendilerine mü-

m racaat edenler daha kapıda iken kovulmakta
dırlar. Vazife için giden doktor ve hemşirelere 
kahve, çay şöyle dursun su dahi verilmemiştir. 

> Bu hususta Pakistan Sefarethanesinin ekibimize 
gösterdiği yakın ilgiyi şükranla karşılarım. 

Ne acıklı bir hakikattir ki, Kızılay revirinin 
başında idari şef olarak gönderilen zat tarafın
dan sefirimiz, Suudi Arabistan Hariciye Vekili
ne şikâyet edilmiştir. 

Kızılaym hac seferlerine revir teşkilâtı ile 
iştirak ederek gösterdiği alâkaya teşekkür et
meyi vazife bilirim. Ancak bu hayırlı teşebbüs
te de aksıyan taraflar çok olmuştur. Bilgisizlik
ten veya tecrübesizlikten diyemiyeceğim, her 
halde adam kayırma hastalığından olacak, bir 
hastane ekibine iki başkan tâyin ediliyor. Biri 
baştabip, diğeri idari âmir. Hiçbir hastanede 
sertabibin yanında ayrıca ondan daha geniş sa
lâhiyeti haiz bir idari âmir yoktur. 

İdari âmir hastaneyi kendisi idare edece
ğini söyliyerek hastaların taburcu edilmesine 
kadar bütün işlere müdahale ediyor. Neticede 
personelle doktorlar arasında geçimsizlikten 
hastaların taşınması, yedirilmesi, banyolarının 
yapılması gibi ağır ve basit işleri de doktorlar 
bizzat yapmak zorunda kalıyorlar, idareciler 
hac yerinde şoförleri sıcaktan ölür diye hasta 
bulmıya, hasta getirmeye dahi göndermemişler
dir. 

Hastahane için kullanılan çadırlar etrafı 
açık olması, kadın ve erkek hastaların çırılçıp
lak soyunmasını buz banyosuna sokulmasını 
açıkta yapılmak mecburiyetinde bırakmıştır. 
Bu durum etraftan seyircilerin toplanmasına, 
acaip vaziyetler hâsıl olmasına sebebolmuştur. 

PERTEV ARAT (izmir) — Yeter, yeter. 
TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — Size düş

mez. 
Buz banyosuna sokulup kalbi takviye edilen 

hastalar çok sıcak olan çadır altındaki yatağa 
yatırılmca tekrar komaya giriyorlar. Medine'de 
hastahane açılmamıştır. Halbuki hacılar en çok 
hastalığa orada yakalanmakta ve ölüme orada 
mâruz kalmaktadırlar. 
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Yukardan beri kısaca arz etmeye çalıştığım 

hususlar gösteriyor ki, hacılarımız kendi mu
kadderatları ile baş başa bırakılmışlardır. Hükü
met tamamen alâkasız kalmıştır. Bu hallerin 
önümüzdeki hac mevsimlerinde tekerrür etme
mesi için şimdiden gerekli tedbirlerin alınması
nı Hükümetten rica ederim. 

RElS — Soru tamamlanmıştır. 

8. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'-
%n, Bedelsiz Mal İthali Kararnamesinin neşrin-
deki gecikme ve iptal sebeplerine dair Başvekil
den şifahi suali (6/101) 

RElS — Mehmet Zeki Tulunay burada mı? 
MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) — 

Buradayım. 
REİS — Başvekil bulunmadığından sual gele

cek inikada bırakılmıştır. 

9..— Kars Mebusu İbrahim TJs'un, son za
manlarda hapishanelerde vukubulan toplu ayak
lanma hâdiselerine dair Adliye Vekilinden şifahi 
suali (6/102) 

RElS — İbrahim Us burada mı efendim?. 
İBRAHlS US (Kars) — Buradayım. 
REİS — Adliye Vekili bulunmadığından su

al gelecek İnikada bırakılmıştır. 

10. — Denizli Mebusu A. Hamdı Sancar'ın, 
devlet orman işletmelerinde istihdam edilen or
man 7nühendis muavinlerine hangi esaslara göre 
ve ne nisj)ette ek görev tahsisatı ve?,ildiğine dair 
sualine Ziraat Vekili Nedim Ökrııen'in şifahi ce
vabı (6/104) 

REİS — Hamdi Sancar burada mı efendim?. 
A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Burada

yım. 
REİS — Suali okutuyorum. 

Ankara, 9 . V . 1955 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıda özetleri yazılı suallerin Sayın Ziraat 
Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletinizi saygı ile rica ederim. 

Denizli Mebusu 
A. Hamdi Sancar 

1. Devlet Orman işletmelerinde istihdam 
edilen orman mühendis muavinlerine hangi esas
lara göre ve ne nispette ek görev ödeneği veril
mektedir?. 
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2. Bu ödeneklerin tediyesinde nispet fark

ları mevcut ise sebepleri nedir"?. 
o. Halen vazifede kaç orman mühendis 

muavini vardır ve bunların ek görev nispetlerine 
göre miktarları nedir? 

RElS — Ziraat Vekili, buyurun. 
ZİRAAT VEKÎLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım, orman mühendis 
muavinlerine 1108 sayılı Maaş Kanununun 8 ncı 
maddesine tevfikan üçte bir vekâlet ücreti veri
yoruz;. Teşkilâtta çalışan 812 mühendis muavini 
vardır. Bunların 492 si bölge şefliği yapmakta
dır. Bölge şeflerinden 388 arkadaşa vekâlet maa
şı vermekteyiz. 

Arkadaşımın ikinci suali; «Bu ödeneklerin 
tediyesinde nispet farkları mevcutsa sebeplen 
nelerdir?» şeklindedir. 

Mühendis muavinlerine verilen vekâlet maaş
ları arasında nispet farkı yoktur. Fakat yüksek 
orman mühendislerine verilen vekâlet maaşlariyle 
bunlar arasında nispet farkı vardır. Yüksek or
man iinüihendiısleri 3656 sayılı Kanunun 18 nci 
•maddesine göre üçte iki nispetinde e!k görev 
almaktadırlar. Bendeniz mühendis muavinleri 
ille mühendisler arasındaki 'bu faikı 'kaldırmak 
için Divanı Muhasebat Reisinden bizzat rica et
tim ve yazdım: «Bölge şefliği yapan mühendis 
muavini arkadaşlar mühendislerle aynı vazifeyi 
görüyor1]ar, isimlerinin sonuna mühendis 'keli
mesini koymazsak bu ikilik yaratmaktadır, bu
nu tetkik edin ve arkadaşlarımıza üçte iki nis
petinde maaş verelim» dedik. Fakat Divanı Mu
hasebat Reisliği teklifimizi kabul etmedi, mev
zuat muvacehesinde kendiliğinden hu nispet 
farkı yaratılmış. oldu. 

Bu vesile ile Muhterem Heyetinize şunları 
arz etmek istiyorum:. Mühendis muavini arka
daşlarımızın hakikaten ıstırapları vardır. Mü
hendis muavinlerine, nafıa mühendislerinde ol
duğu gibi, bir unvan verelim. Bu hususta iki 
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maddelik -bir kanunla huzurunuza geleceğim. 
öyle zannediyorum ki, bu kanunla arkadaşları
mızın ıstırabı dindirilmiş olacaktır. Kabul edi
leceğinden endişe etmemekteyim. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

HAMDİ SANCAR (Denizli) — Sayın Ziraat 
Vekillinin ^beyanatının sonuna doğru orman mü
hendis muavinlerinin, dertlerinin sualin şümu
lünden daha geniş bir ımikyasita hissedilmekte 
olduğunu öğrerimiş bulunuyoruz. Bu sebeple 
kendilerine arzı şükran ederini. 

REİS — Sual cevaplandırıldı. 

11. — İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'un, Be
delsiz İthalât Kararının alınış ve iptal ediliş 
tarihlerine, kararın ilânından iptaline kadar ge
çen zaman zarfında beedlsiz ithalât için yapılan 
müracaatların miktarına ve ne kadarına müsa
ade olunduğuna dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/105) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok ses
leri) 

Sual sahibi iki defa bulunmadıklarından sual 
düşmüştür . 

12. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Malatya'da dondan zarar gören arazi ve bahçe 
sahipleriyle kayısı kurutma işlerinde çalışanlara 
bir yardım yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi 
suali (6/106) 

REİS — Malatya Mebusu Mehmet Kartal bu
rada mı? (Yok sesleri) 

Sual sahibi iki defa bulunmadıödarından sual 
düşmüştür. 

İS. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Dördüncü Devlet Bakanlığının ne sebeple ihdas 
edildiğine dair Başvekilden-şifahi suali (6/107) 

REİS — Sual sahibi Mehmet Kartal iki defa 
bulunmadığından sual düşmüştür. 

1. — Tokad Mebusu Ahmet Gürhan'ın, Mil
lî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla ta
dil edilen 31 nci maddesinin birinci bendi ile 
57 nci maddesinin II, III, IV ve V nci bentle
rinin değiştirilmesi hakkında hanun teklifi 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
(2/83) (1) 

REİS — Ahmet Gürkan. 

(1) 278 sayılı matbua zaptın sonundadi) 
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AHMET GURK AN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlarım; geçen çalışma yılımızın başında 
vermiş olduğum bu teklifin aktüalitesini muha
faza etmekte olduğu hepimizce müsellem olan bir 
hakikattir. Geçen yılımızın içinde komisyona 
havale edilmiş olan hu teüdifimin uzun zamandan 
beri komisyonda kalmış olması hasebiyle yakın 
bir zamanda çıkmasını temin sadedinde günde
me alınması ricasında bulunmuştum, istirham
larımı kabul buyurdunuz, gündeme aldınız. Fa
kat İçtüzük gereğince komisyonlarda müzakere 
edildikten sonra, kanunların Meclise gelip müza
kere edilmesine dair birtakım hükümler vardır 
ki, hepimizce malûmdur. 

Bendeniz bu kanun teklifimin havale edildi
ği Dahiliye, Adliye ve Ticaret encümenlerine 
yegân yegân gittiği takdirde gene bu işin sü
rüncemede kalacağını ve bir müddet sonra büt
çe müzakeresine geçileceğini ve bunun akabin
de de tatile gidileceğini düşünerek sizden yeni
den istirham ediyorum : Dahiliye, Adliye ve Ti
caret encümenlerinden seçilecek beşer üyeden 
teşekkül edecek bir encümende bu teklifimin 
müzakeresi bir an evvel yapılsın. Bugünkü pi
yasa vaziyetini düşüneceğini çok tahmin etti
ğim bu arkadaşlarımın da artık bu teklifimi 
kendi encümenlerinde uyutmayacaklarından 
emin bulunuyorum. Bunun için bir teklifim var
dır, kabulünü istirham ediyorum. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim, 
benim yapacağım teklifi teklif sahibi kendisi 
yapmış olduğu için tekrar etmekte bir fayda 
görmüyorum. Ben de hakikaten kanunun lâyı-
kı veçhile incelenmemiş olduğunu gördüğüm
den lâyık olduğu şekilde incelenmesi için, tek
lif edildiği veçhile kurulacak encümene veril
mesinin kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Buyurun Zeki Başağa. 
ZEKİ BAŞAĞA (Gümüşane) — Muhterem 

arkadaşlarım, Ahmet Gürkan arkadaşımızın 
Millî Korunma Kanununu tadil eden bu kanun 
tasarısının memleketimizde bugün ıztırabmı 
çektiğimiz birçok hâdiselerin önüne geçecek ol
ması bakımından ehemmiyetle ele alınması lâ
zım geldiğine kaani bulunuyorum. 

Bugün memlekette birçok sıkmtılajr mevcut
tur, bunu hepimiz biliyoruz. Kalkman Türki
ye'de bu sıkıntıları hissetmek de gayet tabiidir. 
Seçmenlerimizle temas ettiğimiz zaman bize şu 
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suali soruyorlar : «Mademki kalkmıyoruz, sıkın
tının olması gayet tabiîdir. Bâzı maddeler var 
ki, bunların yokluğunu da tabiî olarak karşılı
yoruz. Fakat bir maddenin yokluğu başka, yok 
dendiği halde her türlü vasıtalara başvurarak, 
fazla para vermek suretiyle o maddeyi bulmak 
başkadır.» Bu vaziyette vatandaşlarımıza hak 
vermek mecburiyetindeyiz. Memlekette suni su
rette mal buhranı yaratmak istiyen ve memle
ketimizin gücüne engel olacak ve memleketin 
iktisadi düzenini "zedeliyecek birtakım kimsele
rin türemiş olduğunu ve bunlara karşı da aman
sız bir mücadeleye girmenin zamanı geldiğine 
kaani bulunuyoruz. Bu kanunun geciktirilmesi 
memlekete daha fazla zarar vereceğinden Mu
vakkat Encümenin süratle tetkik ederek Heyeti 
Umumiyeye bir an evvel getirmesini bendeniz 
de arz ve rica ederim. (Alkışlar). 

REİS — Veysel Varol, Erzincan. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Aziz arka

daşlar; Ahmet Gürkan arkadaşımızın bu teklifi 
her gün biraz daha tereddiye uğrayan ticaret 
ahlâkımıza mutlak bir veçhe verecektir. Bugün 
ticaret merkezlerimizin hemen hepsinde piyasa
da bir istikrarsızlık hüküm sürmekte bütün eş-. 
ya fiyatları sürekli olarak yükselmekte, bunun 
neticesi olarak millî bünyemiz zedelenmektedir. 
Gerek alelumum mahdut gelirliler, gerek bu 
meyanda memur zümresi bu durum karşısında 
geçim darlığı ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
Ticaret erbabının içinde bâzı madrabazlara lâ
yık oldukları ceza verilmezse neticeden endişe 
duymamak elden gelmiyor. Millî bünyemize has 
kanunların vaz'ma mutlak bir ihtiyaç vardır. 
Dağda tüfeğini çekerek vatandaşı soyan eşkiya 
ile şehirde dükkân içerisinde vatandaşın ihti
yaçlarını karşılıyacak eşyayı insaf haricinde sa
tarak parasını alan arasında hiçbir fark göre
miyorum. (Doğru sesleri) Hattâ bunu daha teh
likeli görmekteyim. Meclisin tatili zamanında 
arkadaşlarınım daha birçok müşahadelerle meş
bu olduklarını biliyorum. İcraatlarımızı kös
teklemek istiyen tek bir mania varsa, o da pi
yasanın lâyıkiyle kontrol edilemeyişinden mey
dana gelen ahval ve şeraittir. Bu şeraiti günün 
ihtiyaçlarına uygun şekilde tedbirler alarak 
ayarlamamız icabeder. Bunun için gereken za
man gelmiş, hattâ geçmiştir dahi. 

Muhterem arkadaşlar, bu tekliften biraz da
ha ileri gideceğim. 

— 95 — 



î : 4 21.1 
Istifçileri istifinin önünde bu milletin selâ

meti için asarsak bir şey mi kaybederiz? Millî 
bünyemizi kemiren muhtekirleri millî bünye
mizden atarsak, onlara bir daha bu imkânları 
vermezsek hata mı etmiş olacağız? Asla! 

İktisadi hayatımızda mutlak hükümlerin 
mevcudiyeti icraatlarımızı tamamen kolaylaştır
mış olacaktır. 

150 lira alan bir memurun 500 bin liralık ti
caret erbabını kontrol etmesi bilmem ne derece
ye kadar müsmir olur. 

Bütün bu tedbirleri karşılıyacak kanunun 
muvakkat bir komisyon tarafından ele alınma
sını teklif ve kabulünü istirham ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlar; geçen tatil esnasında bütün 
arkadaşlarımın en az benim kadar bu mevzu üze
rinde vatandaşlarımızdan, seçmenlerimizden 
duyduklarımızın izleri hâlâ kulaklarımızda de
vam etmektedir. Bu münasebetle artık karabor
sacıların alnına kara damga vurmak zamanı gel
miş, hattâ geçmiştir, bile. Teklif sahibi arkadaşı
mın ve diğer arkadaşlarımın söylediği gibi, her 
geçen gün aleyhimize işlemekte, bugün elli, yüz 
kuruş olan bir malın toptan fiyatları birden 
% 100, 200 artmaktadır. Bunların bizzat şahidi
yiz. Bu itibarla bütün bunları önliyecek kanun 
teklifinin bir an evvel Karma Komisyonda mü
zakere ve Meclisimiz tarafından tasdik edilerek 
tatbikata geçilmesi ve milletin ıztırabmm bir an 
evvel izalesi elzemdir. 

REİS — Nuri Sertoğlu. 
NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Muhterem ar

kadaşlar, Gürkan arkadaşımın geçen sene hazır
lamış oldukları kanun teklifini bir aralık gözden 
geçirdim. Bu tasarı ile sağlanmak istenen gaye 
tahminime göre şu olsa gerek : Millî Korunma 
Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri ile, ihtikâr 
yapanlar, mal kaçıranlar suni darlık ve pahalılık 
yaratanlar ve bu yolda propaganda yaparak mal 
buhranına ve fiyatların yükselmesine sebebiyet 
verenler hakkında mevcut olan hükümleri biraz 
daha teşdidetmek, para cezalarını, hapis ceza
larını beşer misli artırmak gayesini istihdaf edi
yor. 

Muhterem arkadaşlar, muhtelif yıllarda tec
rübe ve tatbikat göstermiştir ki, suçluyu suç iş-
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lemekten men için ceza tehdidini artırmak pa
ra ve hapis cezalarının miktarlarını çoğaltmak 
kâfi bir tedbir olmamaktadır. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Müzakere 
henüz açılmadı encümende söylersiniz, efendim.. 

NURİ SERTOĞLU (Devamla) — Efendim, 
filhakika bu konuda müzakere açılmış değildir 
ama, görüyorum ki, konuşan arkadaşlar bu tasa
rının muvakkat bir encümene sevkı lehinde bu
lundular. Bu tasarı muvakkat encümene gide
cektir, muvakkat encümenin görüşlerini, karar
larını kolaylaştırmak ve akabinde getirecekleri 
tasarıda şimdiki tasarının teknik ve hukuki ha
talarını bertaraf etmek için görüşlerimi arz et
meme biraz müsaadenizi rica edeyim. 

REÎS — Nuri Bey bunları komisyonda ince
lemek mümkündür. Devam edin efendim. 

NURİ SERTOĞLU (Devamla) — Böyle olun
ca ; Millî Korunma Kanununun mevcut yaşıyan 
hükümleri, cezai müeyyideleri kifayetli olarak 
elde tutmaktadır, iş ciddî ve devamlı, sistemli, 
programlı bir takip konusu olarak ortada dur
maktadır. 

Bu vaziyete işaret ettikten sonra mevcut ta
sarıda bilhassa temas etmek istediğim bir iki 
nokta var. Komisyon bunları her halde düzelte
cektir : 

Birincisi, 57 nci maddede iki fıkra var. Bi
rinci fıkrada 10 bin liradan 50 bin liraya kadar 
para cezası dendiği halde, onu takıbeden ikinci 
fıkrada bu ceza bir tarafa bırakılmış ve menkul 
ve gayrimenkullere istirdat hakkı tanıyan bir 
hüküm konmuştur. Gayrimenkullere istirdat hak
kı veren bir hükmün de bugünkü Anayasa ile 
bağdaşamıyacağmı takdirinize arz ederim. 

HÂSIM TATLIOĞLU (Yozgad) — Encü
mende konuş. 

NURİ SERTOĞLU (Devamla) — Efendim, 
faydadan hâli değildir. Encümende de konuşa
cağım, noktai nazarımı arz edeceğim. 

Ticaret erbabı, tâ köy bakkallarına kadar beş 
kategoride mütalâa ediliyor. Tasarıda bu sistem 
ve bunlar için düşünülmüş olan cezaların tatbi
kattaki imkânsızlığını bilhassa nazarı etikkate al
mak lâzımdır. 

Üçüncü bir nokta, müsadere edilen malların 
% 25 nispetinde muhbire bir ihbar hakkı tanın
maktadır. Bugünkü sistem ve anlayış karşısında 
bu terviç edilebilecek bir noktai nazar değildir, 
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Teşkil edilecek komisyonun bilhassa bu noktalar 
üzerinde durmasını istirham ederim. 

REİS — iki tane takrir var efendim, okutu
yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen kanun 

teklifimin, havalesi gereğince Ticaret, Adliye ve 
Dahiliye encümenlerinden seçilecek beşer üyeden 
mürekkep muvakkat bir encümende görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
Ahmet Gürkan 

Yüksek Reisliğe 
Kanun mühimdir. Yeni seçilen ihtisas komis

yonlarında müzakere edilerek Meclise getirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Şefik Bakay 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Reis Bey, 

17 . Y . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Reisliğine 
Darende'nin Zaviye mahallesinde sıcak su ile 

Gavurhamamı denen suyun ve Balahan nahiye
sinde cilt, bağırsak, romatizma, böbrek rahatsız
lıklarına faydalı bir ılıcayla, Kuluncak nahiyesi
nin Alvar köyünde, binası yıkılmış bâzı hasta
lıklara yarıyan bir ılıca. 

Pütürge'nin Avan köyünde, Hekimhan dâhi
linde de birer ılıca bulunmaktadır. Bunlarda 
ve diğer kazalarda bulunanların tetkik ve tahlil-
leriyle faydalı olanlarının tesbitiyle, bina yap-
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takririmde ayrı ayrı komisyonlara havelesini rica 
ediyorum. 

REÎS — Zıddolan Muvakkat Komisyona git
mesi teklifidir, onu okutuyorum. 

(Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm takriri tek
rar okundu) 

RE t S — Ahmet Gürkan'm, Millî Korunma 
Kanununun tadiline ait kanun teklifinin Ticaret, 
Dahiliye ve Adliye encümenlerinden seçilecek be
şer kişilik muvakkat bir encümende görüşülmesi 
hakkındaki takririni reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler... Ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Bu üc encümenden seçilecek beşer kişiden mü
rekkep on beş kişilik bir komisyon kanun tekli
fini tetkik edecektir. Bu komisyona havale edil
miştir. 

Ruznamede görüşülecek başka madde kalma
dığından 23 Kasım Çarşamba günü saat 15 de 
toplanmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,05 

T. C. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti 2.VI.1955 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 850 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
K : 18 . V . 1955 gün ve Kanunlar Md. 

1531/6134/7-100 sayılı yazıya : 
Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun yazılı 

sorusu cevabının ilişik olarak takdim kılındığını 
saygılarımla arz ederim. 

Vekil 
Dr. B. Uz 

B — TAHR 

1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya'ya bağlı Darende, Pütürge ve diğer ka
zalarda mevcut ıhcaların halka faydalı bir hale 
getirilmeleri hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Sahhat ve İçtimai Muavenet Vekili Beh
çet TJz'la Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu yerine 
Akif Bazoğlu ve Dahiliye Vekili Eteni Mende
res'in tahriri cevaplan (7/100) 

t SUALLER 

tırılarak halkın fayda ve hizmetine arz edilmesi 
zaruridir. 

Bu hususta Sıhhiye, Dahiliye ve Bayındırlık 
vekillerinin ne düşündüklerinin yazılı olarak ce
vaplandırmalarına delâlet buyurulmasını saygı 
ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcioğlu 
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Malatya Mebusu Nuri Ocakçıoğlu'nım Darende, 
Pütürge ve diğer kazalarda mevcut ılıcaların 
halka faydalı bir hale getirilmeleri hususunda 
ne düşünüldüğüne dair yazılı sorusu cevabıdır. 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu tarafın
dan verilen tahrirî sual takririnden ismi geçen 
ılıcalara ait olarak vekâletimiz dosyalarında bir 
kayda tesadüf edilemediği cihetle bu ılıcalarla 
birlikte Malatya vilâyeti dâhilinde mevcut diğer 
ılıcalar hakkında lüzumlu malûmatın, verilmesi 
ve alınacak su numuneleri üzerinde tahliller 
yaptırılması Malatya valiliğine yazılmıştır. 

Bu huştaki mütalâamız aşağıda izah olun
muştur. 

Madenlerin işletilmesi hakkındaki 4268 sayı
lı Kanunun ikinci maddesinin ikinci ve mütaakıp 
fıkralarında (şifalı ve soğuk maden sularının 
rüsum ve temettü hisseleri vilâyet hususi idare
lerine aittir. Hususi idareler, bu suları doğru
dan doğruya işletebilecekleri gibi belediyelere 
devir ve diğer taliplerine işletme ruhsatnamesi 
vermek suretiyle ihale de edebilirler. 

Bu sulardan terkibi itibariyle kıymetli ve 
mevkii bakımından ehemmiyetli olanlar, lüzum 
görüldüğü takdirde, doğrudan doğruya devlet
çe işletilebilir. 

İçmeye ve yıkanmaya mahsus bütün sıcak ve 
soğuk şifalı mâden sularının işletilmesi ve sıhhi 
murakabesi hususunda 1593 sayılı Umumi Hıf-
zıssıhha Kanununun hükümleri tatbik olunur-.) 
diye yazılmaktadır. 

Buna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
200 ncü maddesi mucibince, kaplıcaları işlet
mek için, bu suların şifalı hassalarının vekâleti-
mizce tasdik edilmiş olması lâzım gelmekte ve 
aynı kanunun 201. nci maddesine nazaran kap
lıcaların işletilmesinden evvel sahipleri tara
fından - vekâleti aidesinden istihsal edilmiş ol
ması icabeden - işletme ruhsatnamesi suretinin, 
vekâletimize yapılacak müracaat evrakına bağ
lanması ve bir kopyası ilişik olarak sunulan 2 1 . 
111 . 1955 tarih ve 3280 sayılı Tamimiz esasları 
dâhilinde hazırlanacak projenin - tetkik ve tas
dik edilmek üzere - vekâletimize gönderilmesi 
gerekmektedir. 

Yukarıdan beri izah olunan kanunlar mu
vacehesinde vekâletimiz, inşa veya ihya edilecek 
ılıcaların, sadece sıhhi şartlara uygun olarak iş
letilmesini murakabe ile tutulmaktadır. 
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Bundan maada vekâletimiz bütçesinde - her 

hususta ehemmiyeti haiz olan ılıcaların ihyası 
için - konulmuş tahsisatın mevcut olmaması ha
sebiyle bir yardım yapılması da mümkün görül
memektedir. 

' Bu itibarla Malatya vilâyeti dahilindeki ılı
caların inşası ile işletilmesi tamamen bu vilâyet 
hususi idarelerine ait bulunmaktadır. 

Hususi idarenin, vilâyet dahilindeki muhte
lif mâden suları üzerinde yaptıracağı tetkikler 
ve sn tahlilleri neticesinde modern ve sıhhi te
sisleri hâvi kaplıcalar inşasına karar verdiği 
.takdirde - gereken malî ve teknik yardımların 
temini maksadiyle - İller Bankası veya şirket
lerle temas edilmesi imkânları da mevcuttur. 

T. C. 
Sıhhat ve İçtimai 21.İII.1955 

Muavenet Vekâleti 
Sağlık İşleri Umum 

Müdürlüğü 
Sa. Şb. 

Sayı : 3280 
Öz : Kaplıca ve maden suları H. 

Valiliğine 

Tabiatın, yurdumuzun her tarafına - başka 
memleketlerle nasibolmıyan bolluk ve değişik
likte - bahşettiği kaplıca ve içmeceler, birçokları
nın iptidai ve gayrisinin şartlar altında bulun
masına rağmen, her sene binlerce vatandaşın, 
şifa aramak üzere, buralarda toplanmasını mu-
cibolmaktadır. 

Yabancı memleketlerde kaplıca ve içmeceler 
çok az olduğu halde Vişi, Karlisbat, Visbadea 
gibi kaplıcaları tanıtmak için bu müesseseleri 
idare edenler yıllarca uğraştıktan sonra, dünya 
ölçüsünde şöhret teinin etmişler, her yıl ken
di yurtlarına milyonlarca insanı ve serveti çek
mek imkânını bulmuşlardır. 

Bizde ise her türlü değişiklikler ve yüksek 
değerde olan sıcak ve soğuk mineral su kaynak
larımızın, banyo mevsiminde uzak yollardan ge
len ve çadırlarda barınmayı bile göze olan 
- akın halinde - ziyaretçilerle dolup ooşaimak-
ta olduğu öğrenilmektedir. 

Buralarda ıbâzı tedbirler almaik ve lüzumlu 
tesisleri kurmak suretiyle kaplıca ve içmecele-
ıımiizi, Yakın ve Orta - Şrak'ın bir fcaplıca mu
hiti haline getirmek mümkündür. 
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Bu itibarla iktisadi ve içtimai önemine bi

naen vilâyetinizde bulunan kaplıca ve içmece-
lerden ehemmiyetli olanlarının, teknik ve sıh
hi şartlara göre inşası ve turizm bakımından 
da ihya edilerek özel idareye de varidat getir
mesi maksadiyle - Umumi Hıfzıssıhba Kanu
nunun 200 ve 201 nci maddelerindeki hükümler 
dâhilinde gereken ruhsatın verilebilmesi içim -
mütehassıs bir yüksek mühendis veya yüksek 
mimara yaptırılacak projenin, vekâletimiz ile 
Nafıa Vekâletinin tasdikinden geçirilmesi uy
gun olarak mütalâa edilmektedir. 

Bu proje, aşağıda zikredilen hususları ve 
evrakı ihtiva etmelidir •; 

1. Kaplıca mahalline ait 1/2000 mikyasın
da bir vaziyeti umumiye plânı; 

(Bu plân üzerinde kaplıca binası ile oteller, 
lokanta, gazino, spor sahaları ve eğlence yer
leriyle içme suyu ve kanalizasyon tesisleri ve 
mineral suyun kaptaj mevkileri ile kaplıcanın 
ana yola olan irtibatı gösterilmelidir.) 

2. Kaplıcayı besliyen sıcak suyun kaptaj te
sisleriyle kaplıca sitesine ait himaye mmtakası 
plân ve maktaları ve kaplıca dahilindeki sıcak 
su tevziatı ve miktarı «saniyede litre cinsinden 
sarfiyatı» (şifalı su kaynaklarına ait teknik ve 
jeolojik etüdler yapılarak suların artması imkân
larının bulunup bulunmadığının tâyini suretiyle 
günde âzami kaç kişinin aynı zamanda bu sular
dan istifadesinin kabil olduğu tesbit edilmelidir.) 

3. Aynı zamanda bir tedavi merkezi olması 
icabeden bu gibi mevkilerde - umumi havuzları da 
içine almak ve banyolu hususi odaları ihtiva et
mek şartiyle - inşa edilecek kaplıca binası ve otel
lerde (idroterapi, fizyoterapi, mekanoterapi, enf
raruj , ultraviyole, inhalâsyon, buğu, koklama, 
gargara, lavaj, iskoç tazyikli duşları, oturma 
banyosu, çamur banyoları «suni olarak da elde 
edilebilir» ve ihtiyacı karşılıyacak şekilde bir lâ-
boratuvar) için lüzumlu sahalar bırakılmalıdır. 

< Umumi havuzların : 
a) Süratle temizlenebilmesi için dolu ve dip 

savaklarını ihtiva etmesi, 
b) Devamlı bir sirkülasyon temini maksadiy-

le havuzu besliyen suyun mütemadi olarak ha
vuza akması ve böylelikle su sathında daimî bir 
akıntı temini, 

c) Umumi havuzların her tarafını - 40 san
tim yükseklikte ve 40 santim genişlikte - üstü ve 
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kenarları mermerle kaplı duvarcıklarla çevril
mesi, 

d) Halk için kullanılacak bu gibi umumi 
havuzlar civarında inşa edilecek ikinci sınıf otel
lerden başka, odalarında hususi banyoları ve la- , 
vaboları bulunan otellerin de inşası (bu oteller 
tek çift yataklı odalarla 3 - 4 yataklı apartman 
dairesi şeklinde ailelere mahsus banyolu kısımla
ra da malik olmalıdır.) 

4. Kaplıca binası ile otellerdeki bütün pen
cereler, haricen galvanizli tel kafesle kaplanmalı 
ve ayrıca bu binaların giriş yerlerinde tel kafes
lerle kaplanmış kapılar bulunmalıdır. 

5. Tedavi kısımları ve hususi banyolarda du
varlar 1.80 irtifama kadar fayans kaplanmalı ve 
zemin mermerden olmalıdır. 

6. Kaplıca kısmı döşemeleri ile 2 metre irti-
faa kadar duvarları, mermer kaplama olmalı ve 
kurnalar som mermerden yapılmalıdır. Bu ma
hallerin vantilâsyonları, duvarların içinde bıra
kılacak bacalarla temin edilmelidir. 

7. Tedavi zamanları haricinde halkın istira-
hatini temin etmek maksadiyle lüzumu kadar 
park, spor sahaları ve eğlence yerleri ile lokanta 
ve gazinolar vücudâ getirilmelidir. 

8. Kaplıca mevkilerini ana yollara veya de
miryoluna bağlıyan yola ait plân ve profiller. 

9. Teknik ve sıhhi şartlara göre kaplıca sa
hasına aidolmak üzere hazırlanacak içme suyu, 
kanalizasyon ve elektrik tesisatına ait projeler. 

10. Kaplıca ve oteller arasında kapalı bir 
geçit yapılmalıdır. 

11. Kaplıca ve içmeceler civarında bataklık 
veya - f ezeyanlarda zararı olan - dereler mevcut 
olduğu takdirde bunların mazarratlarının kaldı
rılması maksadiyle hazırlanacak projeler. 

12. Şifalı sularını içmek maksadiyle bir iç
mece vücuda getirilmesine lüzum gösterilirse iç-
mecenin münasip bir yerinde otel ve lokantalar, 
gazinolar vücuda getirilmeli ve bilhassa bu gibi 
yerlere günübirlik yani sabah gelip akşam giden
lerin istifadesi için umumi helalar tesis edilmeli
dir. 

13. Mineral ve âdi suların kimyevi ve bak
teriyolojik tahlillerine ait raporlar. 

14. Yapılacak bütün tesislere ait mufassal 
bir esbabı mucibe raporu. 

Projeler üç takım halinde tanzim edilerek 
Vekâletimize gönderilmelidir. 
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Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılmasını 

rica ederim. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekili Y. 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 8 . VI . 1955 

Yapı ve îmar İşleri Eeisliği 
Şube : Denet 
Sayı : 17657 

özü : Malatya Mebusu Nuri 
Ocakcıoğlu'nun yazılı sorusu Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
18 . V . 1955 gün ve 1531/6134 sayılı yazı

ları K : 
Her yıl yeniden yaptırılacak inşaata ait 

program, ilgili vekaletlerce vekâletimize bildi
rilmekte olup, vekâletimizce de gerekli hazırlık
lar yapılmaktadır. 

Darende, Pütürge ve Hekimhan kazaların
daki ılıcalar hakkında Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâletinden henüz vekâletimize bir işar
da bulunmadığından, bu hususta vekâletimizce 
yapılacak bir muamelenin olmadığını saygı ile 
arz ederim. 

Nafıa Vekili Y. 
İmza okunamadı 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 
Mahallî İd. G. M. 

I. D. R. Mua. Ş : M. 
Sayı: 611-110-23/21171 

özü : Malatya Mebusu Nuri 
Ocakcıoğlu tarafından ılıcalara 
ait verilen tahriri sual takriri 
Hk. 

T. B. Millet Meclisi Reisliğine 
18 . V . 1955 gün ve Umumi Kâtip Kanunlar 

Müdürlüğü 7-100-1531/6134 sayılı emirleriniz 
karşılığıdır. 

Malatya vilâyetine bağlı Darende, Pütürge, 
Hekimhan ve diğer kazalarda mevcut ılıcaların 
halka faydalı bir hale getirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Malatya Mebusu Nuri 
Ocakcıoğlu tarafından verilen sual takriri üze
rine mahallen yapılan tetkik ve tahkik netice
sinde : 

1. Pütürge kazasının Ağvan köyüne bağlı 
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Çevlik mezraasmda köye bir kilometre mesafede 
renkli ve kükürtlü soğuk bir suyun çıkmakta ol
duğu, 

2. Darende kazasının : «a» Zaviye mahalle
sinde Gavurhamamı denilen mevkide bol mik
tarda ılık su bulunduğu, «b» Balaban nahiye 

i merkezine iki kilometre mesafede bol miktarda 
kükürdü ihtiva eden ve cild hastalıklarına iyi 
gelen sıcak bir su çıkmakta olduğu, «c» Kolun-
cak nahiyesinin Balıklı suyu kenarında çıkan 
bir gözü sıcak ve diğeri soğuk su bulunduğu, 

3. Merkez kazasına bağlı Ispendere nahiye
sinin aşağı Ispender köyü Kasular mezraasmda 
sıcak bir suyun çıkmakta olduğu, 

Anlaşılmış bulunmaktadır. 
4. Bu suların çok şifalı olduğu halk tara

fından söylenmekte ise de ne dereceye kadar 
fayda sağlanacağı alman su numunelerinin tah
lili neticesinde tesbit edildikten sonra lüzumlu 
tesisleri meydana getirmek üzere Vilâyet Husu
si İdaresinin malî takati elverdiği nispette te
şebbüse geçilecek ve bu konuda 4268 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi hükmü gereğince vilâyet
çe bizzat işletilmek istenmiyen veya ihale edil-
miyenlerin rüsum ve temettü hisselerinin bele
diye veya köylere terki hususu göz önünde bu
lundurulacaktır. 

Keyfiyeti saygıyla arz ederim. 
18 . X I . 1955 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

2. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun Si-
nob vilâyeti dahilindeki yol faaliyetinin ağır ve 
hafif tutulması sebepleri hakkındaki sualine Na
fıa Vekili Kemal Zeytinoğlu ile Dahiliye Vekili 
Etem Menderes'in tahrirî cevapları (7/114) 

7 . VIII . 1955 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet bütçelerinin kabulünü mütaakıp ve 
zamanında vilâyet ve köy yolları tahsisatından 
her sene Sinob Vilâyetine de gerekli yardım
ların Nafıa Vekâletince yapılmakta olmasına 
rağmen, bu vilâyetteki yol faaliyetlerinin gayet 
ağır ve aksak gitmesi derin bir üzüntü konusu 
teşkil etmektedir. 1954 bütçesinden Sinob'a ya
pılan yardımdan lüzumu kadar faydalanılma
mış olduğunu mevcut yol şebekesine yeni bir 
şey ilâve edilememiş olmasiyle izah mümkündür. 
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1955 yaz devresi de proğramsızlık ve hare

ketsizlik içinde geçip gitmektedir. Bunun en 
bârız delili, Sinob - Kastamonu ve Sinob - Ço
rum vilâyetleri arasında iktisadi ehemmiyetleri 
büyük olan vilâyet yollarının inşasında görü
len ağırlıktır. Meselâ: 

1951 yılında başlanan Ayancık - Taşköprü 
yolunun bu seneye alman 99 bin liralık kısmı 
bundan on gün evvel mütaahhidine ihale edil
miş, Ayancık - Türkeli yolunun 80 bin liralık 
kısmı 5 . IX . 1955 tarihinde keza Boyabat -
Osmancık (Kargı) yolunun 50 bin liralık kısmı 
da 23 . IX . 1955 tarihinde ihale edilmke üzere 
birkaç gün evvel eksiltmeye konulmuştur. 

Karadenizin engeç bir ay sonra devamlı ya
ğışlarına mâruz kalacağı aşikâr bulunan bu 
sahil mıntakasmda yukarda bildirilen tarih
lerde yapılacak ihalelerle iş yapmanın imkân
sızlığını yüksek takdirlerine bırakır, daha ilk
yazda yardım tahsisatını alınış olan bu vilâyette 
yol faaliyetinin bu derece ağır ve hafif tutul
ması sebeplerinin Nafıa ve Dahiliye vekâletlerin-
ec tetkik olunarak sonucunun yazılı olarak ce
vaplandırılmasına yüksek tavassutlarını saygı
larımızla rica ederiz. 

Sinob Mebusu Sinob Mebusu 
Ilâşim Tan Nuri Sertoğlu 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 3 . XI . 1955 
Hususi Kalem 

Sayı : 554 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

13 . IX . 1955 tarih ve 7/114-1720/7851 sa
yılı yazıları karşılığıdır: 

Sinob vilâyeti dahilindeki yol faaliyetine 
dair Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu ve Hâşim 
Tarı 'nm müştereken verdikleri tahrirî sual tak
ririne hazırlanan cevabın ilişik olarak sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sinob vilâyeti dahilindeki yol faaliyetine da
ir Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu ve Hâşim Tarı'
nm müştereken verdikleri tahrirî sual takriri 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

5539 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gereğin-
•ce vilâyet umumi meclisleri her yılın sonunda 3 
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er yıllık olmak üzere yapım ve bakım program
larını hazırlar ve bölge müdürlüğü mütalâası 
ile birlikte Karayolları Umum Müdürlüğüne tet
kik için gönderirler. Bu programların, vekâleti-
mizce tasdikini mütaakıp vilâyetlerce tatbikine 
başlanır. 

Sinob vilâyetinin 1955 yılı programı da Yol
lar 7 nci Bölge Müdürlüğü mütalâası ile birlikte 
Umum Müdürlüğümüze gönderilerek vekâleti-
mizce de 31 . V . 1955 tarihinde tasdikini müta
akıp vilâyete iade edilmiştir. 

Vekâletimizce tasdik edilen programda : 
1. Sinob - Ayancık ayrımı - Taşköprü, 
2. Sinob - Ayancık ayrımı - Türkeli, 
3. Boyabat - Osmancık, 
4. Sinob - Boyabat ayrımı - Karasu yolları, 
Bulunmaktadır. 
Yeniden yapılmakta olan vilâyet yollarının 

bilhassa Sinob gibi arazisi dağlık ve çok arızalı 
olan bir vilâyetin yollarının esaslı bir etüde istiııa-
detmesi zaruri bulunmasına mukabil, etüd işleri 
için yeter miktarda teknik eleman bulunamama
sı yüzünden programa alınmış işlerin ctüdlerinin 
zamanında yapılarak keşiflerinin hazırlanması 
mümkün olamamaktadır. Gerek teknik eleman 
miktarının azlığı gerekse arazinin çok ârızlı bu
lunması etüd işlerini bir müddet geciktirmiş ol
makla beraber Ayancık ayrımı - Taşköprü ve 
Boyabat - Osmancık yollarının etüd ve projele
ri ikmal ve vilâyetçe eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bundan başka Ayancık ayrımı - Türkeli yolu
nun etüdleri tamamlanmış ve bir taraftan proje 
leri hazırlanırken diğer taraftan da vilâyetçe 
ihaleye çıkarılmış bulunmaktadır. 

Sinob - Boyabat ayrımı - Karasu yolu üzerin
de emaneten çalışılmaktadır. Vilâyete yapılan 
400 bin lira yardımdan 55 bin lira köy yolları 
yapımına yardım olarak ayrılmış ve bu miktar 
mahallî ihtiyaçlara göre aşağıdaki şekilde bir 
köy yolları programına bağlanmıştır. 

Cankurtaran - Sazlı 5971 lira (İstinat duvarı 
ve menfez), 

Ahmetyeri - Karapınar 29 551 lira (Menfez, 
stabilize), 

Yiğrenler - B. Karaağaç 1 700 lira (Menfez), 
Cemalettin - Oğlakçılar 2 100 lira (Menfez), 
Akbelen - Hacıçayı 700 lira (Menfez), 
Boyabat - Köprücük 700 lira (Menfez), 
Fatsa - Tarakçı 955 lira (Menfez, istinat du

varı), 
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Türkeli - Paşalı 1 200 lira (Menfez, istinat 

duvarı), 
Karlı - Sorgun 1 100 lira (Menfez), 
Yaykıl - Lala 800 lira (Menfez), 
Mahmuttırı - Sağnıç - Kızılealı 2 000 lira 

(Menfez), 
Dikmen - Gollü 2 000 lira (Menfez), 
Drağan - Çerkezler - Üverik - Çerçiler - Sarı

yer - Gölgirişi - Emirtalu 6 223 lira (Menfez). 
Sinob vilâyeti arazi itibariyle dağlık ve çok 

arızalı olduğundan yapım işlerinde makine yar
dımına çok fazla ihtiyaç hissedilmektedir. Vilâ
yet bu maksatla 1954 yılında buldozer, greyder 
ve kamyon alınması için mukavele ile bağlanmış 
ve 300 bin lira kadar bir parayı bu işe ayırmış 
ise de, döviz temin edilememesinden makinelere 
henüz sahibolamamıştır. 

Mukaveleye, bağlı bu makinelerin vilâyete 
gelmesi ile çalışmaların daha verimli olacağın
dan işüphe edilmemektedir. 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

M. î. G. M. 
D. R. î. Mua. § : M. 

Sayı : 611 - 116 - 513,21173 
özü : Sinob Vilâyeti 

dahilindeki yol faaliyeti
ne dair Sinob Mebusları 
Nuri Sertoğlu ve Hâşim 
Tan 'nm tahrirî sual tak
riri Hk. 

T. B. Millet Meclisi Reisliğine 
13 . I X . 1955 gün ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 114/1720 - 7851 sayılı 
emirleri karşılığıdır: 

Sinob Vilâyetinde yol faaliyetlerinin ağır ve 
aksak gitmesi sebeplerine dair Sinob Mebusları 
Nuri Sertoğlu ve Hâşim Tan tarafından verilen 
tahrirî sual takriri üzerine yapılan tetkik neti
cesi aşağıya çıkarılmıştır: 

—>• ı a > e 
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1. Vilâyet ve köy yolları yapım ve onarımı' 

için Nafıa Vekâletinden 1951 yılında 123 771 
lira, 1952 yılında 339 750 lira, 1953 yılında 
395 000 lira, 1954 yılında 500 000 lira ve 1955 
yılında da 400 000 lira yardım yapılmıştır. 

2. Vilâyet ve köy yolları yapım ve onarımı 
için 1951 yılında 120 183.23 lira, 1952 yılında 
310 412,46 lira, 1953 yılında 361 807,25 lira, 
1954 yılında 325 298,23 lira ve 1955 yılında da 
357 257,04 lira sarfiyatta bulunulmuştur. Bu 
arada vilâyet ve köy yollarının süratle yapım 
ve onarımını temin için 1953 yılında ceman 
233 459 lira muhammen bedel üzerinden ilki Gray-
der ve dört Buldozer ve 1954 yılında da ceman 
145 000 lira muhammen bedel üzerinden iki 
Huber ve dört kamyon mubayaası mütaahhitleri-
ne ihale edilmiş, fakat döviz transferi yapıla
madığından bu makineler henüz teslim alınma
mıştır. 

3. Vilâyet arazisinin dağlık ve çok arızalı 
oluşu ve yeter miktarda teknik eleman bulunma
yışı yüzünden 10195 yılında programa alınmış 
işlerin etüdleri zamanında yapılamamış ve keşif
leri bir müddet gecikmiş olmakla beraber: 

a) Ayancık ayırımı - Taşköprü ve Boyabad -
Osmancık yollarının etüd ve projeleri ikmal edi
lerek eksiltmeye çıkarılmıştır. 

b) Ayancık ayırımı - Türkeli yolunun etüd
leri tamamlanmış ve bir taraftan projeleri ha
zırlanırken, diğer taraftan da ihaleye çıkarılmış
tır. 

c) Sinob - Boyabad ayırımı - Karasu yolu 
emaneten yaptırılmaktadır. 

ç) Köy yollarına ayrılan 55 000 liralık yar
dımla muhtelif köy yollarında menfezler ve isti
nat duvarları yapımı ve istabilize ferşiyatı 1^55 
yılı programına alınarak ikmaline çalışılmaktan
dır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
18 . XI . 1955 

Dahiliye Vekili 
E., Menderes 

. - < . . . . 

T. B. M. M. Matbaan-
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Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, Millî Korunma Kanununun 4945 
sayılı Kanunla tadil edilen 31 nci maddesinin birinci bendi ile 57 nci 
maddesinin II, III, IV ve V nci bentlerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi (2/83) 

B. M. M. Reisliğine 

Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla tadil edilen 31 ve 57 nci maddelerinin tadiline 
ait kanun teklifimi mucip sebeplerine ait mazbatasiyle birlikte takdim ediyorum. 

Kanunlaşması için gerekli komisyona havalesini derin bir hürmetle rica ederim. 
Tokat Mebusu 

Ahmet Gürhan 

MUCİP SEBEPLER 

Yeni iktidarın almış olduğu iktisadi tedbirler sayesinde milletin iştira kabiliyeti gittikçe art
makta, dün için gayet lüks sayılan medeni ihtiyaçlar bile bugün için zaruri ihtiyaçlar arasında 
yer almaktadır. Bundan başka nüfusumuzun dörtte üçünü teşkil eden köylü vatandaşların vak
tiyle mahrumiyeti içinde kıvrandığı hassaten kendilerinin istihsal ettiği maddelerin pek çoğunu 
yine kendilerinin istihlâk etmeye başladıkları ve bundan ötürü de yerli maddelerimizde bile fi
yat tereffüünün husule geldiği aşikâr bir vakıadır. 

î thal mallarına gelince : 
Memleketimizin yenibaştan inşa halinde bulunduğu ve bu sebeple bir hayli fabrika aksamı 

veya makinenin ithaline zaruret hasıl olduğu ve ba vaziyet ise ihracatımızın çok üstünde bir 
durum arz ettiği inkâr kabul etmez bir hakikattir. İşte ithalât ile ihracat arasında aleyhimize 
olmak üzere husule gelen bu fark, hükümeti haklı olarak bâzı tahditlere sevk etmekte ve bu se
beple vücuda gelen nedret dolayısiyle ayrıca ithal emtiasına da keza fahiş bir fiyat tereffüü ve
silesi doğmaktadır. 

Yukarda arz edilen sebepleri fırsat bilen bâzı açıkgöz, nasıl ve hangi yoldan olursa olsun 
mutlaka kazanmak prensibini benimsiyen bâzı tüccarları görüyoruz ki, ihtikâr yollarına sapıyor
lar. Gerçi bâzı iktisadi ve kanuni tedbirler almak suretiyle bu kabîl tüccarlarla mücadele edilmek 
te ise de kâfi miktarda muvaffak olunamadığma maalesef şahit olmaktayız. Esasen bugünkü mev
zuatımızda yer almış bulunan kanpni müeyyidelerin kazanç nispetlerinin çok dûnunda kalmış 
bulunması ve ayrıca, istihlâke tekabül edecek istihsal seviyesine de ulaşmadıkça halkı muhtekirin 
hain pençesinden kurtarmak mümkün olmıyacaktır. 

Bu vaziyet karşısında alınacak başlıca tedbir, kanuni müeyyideleri muhtekiri korkutacak şe
kilde artırmak olabilir. Millî Korunma Kanununun tadilini istediğim maddeleri birkaç defa bel
ki de bu mülâhaza ile tadil edilmiştir. Fakat ne faydaki bu kanunun 31 nci maddesi aksine fiyat
ların yükselmesine değil inmesine mâni olacak şekilde tedvin edilmiştir. 

31 nci maddenin 1 bendine eklenen bir fıkrada fiyat tesbiti ticaret ve sanayi ve esnaf odala-
riyle belediyelere terkediliyor. Bundan başka kâr hadlerinin tesbitinde bu müesseselere âzami bir 
had dahi kabul edilmemiştir. 

Bir defa bu üç müessesenin bütün üyeleri değilse en az % 95 i ticaretle iştigal edenlerdendir. 
Bunlara fiyat tesbiti yaptırılınca hiç olmazsa âzami bir had kabul etmek zarureti vardır. Bu ted* 
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bir alınmadıça ne kontrolden ve ne de gazetelere sık sık beyanat vermekten hiçbir fayda bekle
nemez. 

Bu kanunun tadillerinde ihtikârın tesbit edilen kısmiyle elde edilen menfaatin hafif veya çok 
hafif olup olmadığı noktasında ısrar edilegelmiştir. Bu doğru olamaz, ihtikârın binefsihi kendisi
ni değil, asıl muhtekirin durumunu nazara almak lâzımdır. Bir milyon lira sermaye ile çalışan 
bir mağazadan fahiş fiyatla bir çift çorap alanın ihbari veya sair sebeple cürmümeşhut yapılınca 
pek tabiî ka mahkeme, elde edilen cüzi menfaati nazara alacak ve onagöre cezanın en hafifini (15 
gün) tâyin edecektir. Nitekim yakalanan birkaç tüccara verilen ceza bundan ibaret kalmış bulun
maktadır. Buna ceza demek muhtekiri güldürmekten başka bir söz değildir. 

Muhtekiri en çok korkutacak ceza emvalini elinden almaktır, diğer taraftan bu müeyyidelerin 
iyice işlemesi için de muhbire % nispetile bir ikramiye vermenin kanunu işletmek bakımından 
çok yerinde olacağı kanaatindeyim. 

Mâruz sebeplere binaen işbu tadiıl teklifimi sunuyorum, 
Tokat Mebusu 

• Ahmet Gürkan 

İ & Sayısı : 2^8 } 



TOKAD MEBUSU AHMET GÜRKAN'IN 
TEKLİFİ 

Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla 
tadil edilen 31 nci maddesinin birinci bendiyle 
57 nci maddenin 2, 3, 4 ve 5 nci bentlerinin tadi

line ait Kanun 

BİRİNCİ MADDE — Millî Korunma Kanu
nunun 4941 sayılı Kanunla tadil edilen 31 nci 
maddesinin birinci bendiyle 57 nci maddesinin 2, 
3, 4 ve 5 nci bentleri aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir. 

İKİNCİ MADDE — . 
Madde 31 — I - Hükümet, dâhilde lüzum 

gördüğü maddelerin âzami fiyatlarını maliyet 
unsurlariyle bu maliyete zammedilebilecek âzami 
kâr hadlerini ve bu maddelerin cinslerini, nevi
lerini ve vasıflarını tesbit ve tâyin edebileceği 
gibi komüsyon, nakliye ve nakliye komüsyonu, 
tellaliye, simsariye gibi ücretlerin ve bir hizmet 
ve sanat veya emek karşılığında alınacak sair 
ücretlerin âzami miktarını tâyin edebilir. 

Hükümet bu fıkrada yazılı ücretlerin âzami 
miktarlarını belediye, ticaret ve sanayi ve esnaf 
odalarına ayrıca da tesbit ettirebilir. 

Tesbit edilen kâr hadlerinin mecmuu, kay el 
değiştirirse değiştirsin % 45 i geçemez. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 
Madde 57. — II - Yukarıki bentte yazılı hal 

haricinde 32 nci maddedeki suçlarla 31 nci mad
deten 2 ve 3 ncü bentlerinde yazılı suçları işli
yenler, işlemeye teşebbüs edenler, bu fiillere bi
lerek yardım edenler, veya bu fiilleri yaptıran
lar, 10 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle birlikte 5 seneden 15 seneye kadar ağır 
hapse mahkûm edilirler. 

Bu bentteki suçları işliyenler, ithalâtçı, ihra
catçı, toptancı veya yarı toptancılardan veya 
bunların hısım, akrabası veyahut da ücretli kim
selerinden ise nakdî ceza yerine failin mankul 

ve gayrimenkullerinin müsaderesine hükmolu* 
nur. 

I I I - İkinci bentte yazılı suçlar, perakendeci 
veya sanat erbabı tarafından veya bunların hı
sım, akrabaları ve yahut da ücretlileri tarafın
dan işlenirse fail hakkında ticari ve sınai em
valinin müsaderesiyle birlikte 2 seneden 5 sene
ye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Bu bentte yazılı cezalarla mahkûm olanların 
aynı suçu tekrar işlemeleri halinde ikinci bentte 
yazılı cezalar tatbik olunur. 

IV - ikinci bentte yazılı cezaları müstelzim 
suçlan işliyenler şehir içi seyyar satıcılar veya 
bunların hısım, akraba veya ücretlileri tara
fından işlenirse 500 liradan 2 500 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte fail hakkında 6 ay
dan iki seneye kadar ağır hapis cezası hükmo
lunur. 

V - 31 nci maddenin 2 ve 3 neü bentleriyle 
32 nci maddede yazılı suçlar, ticari faaliyetleri 
ve kazançları mahdut olan köy bakkalları ve 
bunlara mümasil satıcılar veya küçük tellallar 
tarafından işlenirse fail hakkında bir aydan 6 
aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Bu maddenin 2, 3, 4 ve 5 nci bentleriyle ve
rilen hükümlerle tahsil olunan nakdî cezanın 
ve mağsup malların muhammen kıymet veya 
bedellerinin %*25 i muhbir lehine hükmolunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden itibaren mer'idir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunu İcra Ve-
Vekilleri Heyeti yürütür. 

**&0M&mc»* 
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