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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Antalya Mebusu Ahmet Tokuş'un mezuniye
tine dair Riyaset tezkeresi kabul edildi. 

Muhtelit Tahkikat Encümeni Riyasetinin, en
cümenin çalışma müddetinin iki ay daha uzatılma
sına dair tezkeresi okundu. Mevzu bir müddet mü
zakere edildikten sonra mevcut müddetin bir ay 
daha uzatılmasına dair takrirler kabul edilerek 
Muhtelit Tahkikat Encümeninin çalışma süresi
nin 11 Mayıs 1956 tarihinden itibaren bir ay da
ha uzatılmasına karar verildi. 

Ruznamede mevcut tefsirlerle kanun lâyiha 
ve tekliflerinin suallerden önce müzakere edilme
sine dair takrir kabul olundu. 

îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla muaddel 

Şifahi sualler 
1. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Ça

nakkale Mebusu Fatin Rüştü Zorlu'mm NATO 
nezdindeki Daimî Delegeliğine dair şifahi su
al takriri, Hariciye Vekâletine gönderilmiştir 
(6/226) 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, üçü 
Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin emek
liye sevk edilmeleri sebebine dair şifahi sual tak
riri, Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/227) 

3. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, 1952 -1956 yıllarında hububat istihsal ma
liyeti fiyatlarında bir yükselme olup olmadığına 
ve 1956 mubayaa fiyatlarında bir artırmanın 
düşünülüp düşünülmediğine dair şifahi sual tak
riri, İktisat ve Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/228) 

4. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, Dicle ve Batman nehirleri üzerinde kurul
ması düşünülen baraja dair şifahi sual takriri, 
Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (6/229) 

Mazbatalar 

1. — Niğde Mebusu Sadettin Ertur ve iki ar
kadaşının, 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanu
nuna ek kanun teklifi ve Divanı Muhasebat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/276) (Ruz-
nameye) 

2. — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarakçı-

birinci maddesinin tefsirine mahal olmadığına 
dair Çalışma Encümeni mazbatası kabul edildi. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin tadiline dair kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesi üzerinde görüşüldü. 

9 . V . 1956 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Antalya Mebusu 
Agâh Er ozan Attilâ Konuk 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Edibe Sayar 

5. — Bursa Mebusu Raif Aybar'ın, üçü Tem
yiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin tekaüde 
sevk edilmeleri sebebine dair şifahi sual takriri, 
Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/230) 

6. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Mec
lis faaliyetlerini takibeden gazetecilerin Meclis 
Gazinosuna girmelerinin ne sebeple menedildi-
ğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisin
den şifahi suali (6/231) 

Tahrirî sualler 
1. —• İsparta Mebusu irfan Aksu'nun, İspar

ta'nın Yalvaç veya Şarki Karaağaç kazalarından 
birisinde ağır ceza mahkemesi kurulması için 
yaptırılan tetkikata dair tahrirî sual takriri, Ad
liye Vekâletine gönderilmiştir. (7/167) 

2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, devlet ve devlete bağlı iktisadi ve mahallî 
idareler emrinde bulunan motorlu nakil vasıta
larının miktarına ve bunlardan kaçının hizmet 
ye binek otomobili olduğuna dair tahrirî sual 
takriri, Başvekâlete gönderilmiştir. (7/168) 

oğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/15) (Ruznameye) 

3. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununum 
102 ve geçici 30 ncu maddelerinde yazılı müra
caat için yeniden altı aylık müddet daha veril-

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/43)' (Ruznameye) 

4. — İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar ve Ankara 
Mebusu Âliye Temuçin'in, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa muvakkat iki madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/52) (Ruızna-
meye) 

5. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu ve 
iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 53 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/54) (Ruzna
meye) 

6. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 'Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan 
6311 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve [Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/95) (Ruzna
meye) 

1956 C : 1 
7. — Elâzığ Mebusu Mehmet Şevki Yazman'-

m, Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler 
hakkındaki 5401 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin tadili hakkında kanun teklifi ve Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/226) 
(Ruznameye) 

8. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsur 
Terfi Kanununun muaddel 11 nci maddesinin 
tadiline ve bu maddeye muhtelif kanunlarla ek
lenen fıkralar ile 4798 sayılı Kanunla eklenen 
maddelerin ve muvakkat maddenin kaldırılma
sına ve bu kanuna muvakkat iki maddenin ek
lenmesine dair kanun lâyihası ile Elâzığ Mebu
su Hüsnü Göktuğ ve Rize Mebusu İzzet Akçal'm, 
Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 11 
nci maddesini değiştiren 4554 sayılı Kanuna ek 
4798 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin ta
diline ve ek 2 nci maddesiyle geçici maddeleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Müdafaa Encümeni mazbatası (1/436, 2/272) 
(Ruznameye) 

KÂTİPLER 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
Edibe Sayar (Zonguldak), İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya
pılacaktır. 

(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REÎS — Ekseriyetimiz var; celseyi açıyorum. 

RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Muğla Mebusu Z ey yat Mandelinci'nir* 
İktisat ve Ticaret Vekâletine tâyin edildiğine 
dair Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/343) 

Ankara, 7 Mayıs 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Açık bulunan İktisat ve Ticaret Vekilliğimi 
Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin tâyini, 
Başvekilin teklifi üzerine, muvafık görülmüştür. 

— 309 

Saygı ile arz ederim. 
Reisicumhur 
C. Bayar 

(Alkışlar). 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir efendim. 

Gündemle ilgili takrirler var, okuyoruz efen 
dim. 
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Yüksek Reisliğe 

Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden önce 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Şevki Gürses 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kanunların suallerden evvel müzakere edil-

9.5.1956 C : 1 
meşini teklif ederim. 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

REİS — Efendim, her iki takrirde de kanun
ların suallerden evvel görüşülmesi talebedilmek-
tedir. Takrirleri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

teşkilât ve memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 
olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vellere kadro ilâvesine dair kanun lâyihası 
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/383) (1) 

REİS — Bir takrir var 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 2 nci müzakeresi yapılacak mad

deleri arasında bulunan (Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununa 
bâzı hükümler eklenmesine dair olan kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasu 
nm Millî - Korunma Kanununun tâdiline dair 
kanun lâyihasından evvel görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili' 

Dr. Nafiz Körez 

REİS — Takdimen müzakeresi talebedilen 
kanun iki maddeliktir. Bu itibarla Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekâletinin takdimen müzakere
sini istediği takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Ne hakkında söz istiyorsunuz, Ha
san Bey? Ruznameye başlanmış bulunulmaktadır. 
Dahilî Nizamnamenin 89 ncu maddesi sarihtir. 
Daha evvel Rivasete bir müracaatınız bulımma-

(1) Birinci müzakerem 
dadır. 

ncı İnikat mpfan-

dığma göre gündem hakkında söz istiyemezsiniz. 
(Soldan, alkışlar, «bravo Reis» sesleri) 

REİS — Birinci müzakeresi bitmiş olan ka
nun lâyihasının ikinci müzakeresine devam edi
yoruz, efendim. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve 
memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesi
ne ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair olan 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere 

kadro ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
yazılı kadrolar ilâve edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında tadilname yok
tur, reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvele, ilişik (3) ve (4) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolar ilâve edilmiştir. 

RE!İS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE ;•{. — Bu kanuna bağlı (1) ve (3) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar neşri tarihin
de ve diğer kadrolar 31.VTTT..1956 tarihinde 
meriyete girer. 

RP^İS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekil
leri memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenle*!'... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti ıımıımiyesi üzerinde söz is-* 

310 — 
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tiyen var mı? Yoktur. Heyeti umumiyesini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Milli Korunma Kanununun tadiline da
ir kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Emrullah 
Nutku'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol 
ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, MJİl-
lî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla ta
dil edilen 31 nci maddesinin 1 nci bendi ile 57 
nci maddesinin II, III, IV ve V nci bentlerinin 
değiştirilmesi ve Afyon Karahisar Mebusu Ke
mal özçoban'ın, Millî Korunma Kanununun 
4945 sayılı Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu 
maddelerinin tadili hakkında kanun teklifleri ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/386, 2/30, 83, 
155) 

REÎS — Millî Korunma Kanununun müza
keresine devam ediyoruz. Söz sırası: Ömer Su
nar (Tokad) da. 

ÖMER SUNAR (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, Millî Korunma Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun lâyihası hakkında, kısa 
olacak olan malûmata geçmeden evvel, bu kanun 
hakkında geçen oturumda Hürriyet Partisi na
mına konuşan Muhterem Feridun Ergin arkada
şımızın ithamlarının bir kısmını huzurunuzda 
tekrar edeceğim. 

Sayın arkadaşımız buyurdular ki: «Türkiye'
nin geçirdiği bu en büyük iktisadi buhrana cezai 
müeyyideler ve otoriter bir piyasa nizamı ile de
ğil, rasyonel iktisadi tedbirlerle çare bulabiliriz. 
Bu, memleketteki iktisadi düzensizliğin suçunu pi
yasaya atmak zihniyetinin bir eseridir. Enflâs
yon, bütçe açıkları, dış ticaret muvazenesizlikleri 
ortada iken ve hatalı bir iktisadi siyaset para de
ğerini düşürürken sırf müeyyide kuvveti ile pi
yasayı tanzim edebileceğini sanmak hayalperest
lik olur.» 

Muhterem arkadaşlarım, şu birkaç gün içinde 
Amerika'da Milletlerarası îş Birliği îdaresi Müdü
rü John Hollisler'in, Ayan Meclisi Dışişleri Ko
misyonunda Amerika'nın yabancı memleketlere 
yardım programı hakkında ki izahatı sırasın
daki Türkiye'ye ait sözlerinin Muhterem Hür
riyet Partisi sözcüsüne cevap olarak takdim 
ediyorum. «Türkiye endüstri kuvvetini artır
maya ve sosyal sahadaki tasarılarını süratle 
tahakkuk ettirmeye çalışmaktadır. Bu memle-

. 1956 0 : 1 
ketin savunması ve endüstri sahasında kalkın
ması için sarf ettiği gayretler bâzı ekonomik 
güçlüklere yol açmıştır. Geçenlerde Türk Hü
kümeti istikrarı temin için bir program hazır
lamıştır. İktisadi sahada alınması tasarlanan 
tedbirler, malî bir muvazene tesisine yardım 
edecektir.» 

Bizi hariçten takibeden bir kimsenin Ayan 
Meclisindeki şu beyanatı ve Türkiye hakkındaki 
güven ifadesi ile her halde kendi Meclisine 
karşı kötü bir zihniyet peşinde olmadığı mu-
hakktktır. 

Muhterem arkadaşlar, yine Hürriyet Par-
i tisine mensup Muhterem Emrullah Nutku ar

kadaşımızın görüşüne de cevap vermek isti
yorum. Bir buçuk sene evvel aynı mahiyet
te bir teklif yapmış olan arkadaşın bir buçuk 
sene sonra kendi teklifi aleyhinde konuşacak 
duruma .düşeceğini gayet tabiî kestiremezdik. 
«Kanun lâyihasmdaki şiddetli tedbirlerin hüs
nüniyet sahibi ticaret erbabını korkutacağını» 
ileri sürüyorlar. Kendi teklifinin dördüncü 

! maddesini huzurunuzda aynen okumuş olmakla 
ı kendisine en güzel cevabı vermiş olacağım ka-
! naatindeyim: 

«Madde 4. — Gerek bu kanuna aykırı ha
reket eden ithalâtçı firmaların ve gerekse tevzi 
edilen malları saklıyanların veya telepnamesin-
de yazılı mahalle sarf ettiğini faturaları ile is
pat edemiyen parakendicilerden veya bu mal
ların satışında sahte fatura verenler ve alan
ların, diğer kanunlarla müstahak oldukları 
cezalara halel gelmemek şartiyle, mübbeden 
meslek ve sanattan memnuiyetine karar veri
lir.» 

I 

t Muhterem arkadaşlar, bunun hafif tarafı 
neresi. Her halde arkadaşımız meslekten ta
mamen alıkonmanın mânasını başka türlü anlı
yor. Kusura bakmasın, biz böyle anlamıyoruz. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Birinci 
maddeyi okumamışsın. 

ÖMER SUNAR (Devamla) — Muhterem Ek
rem Alican arkadaşımız bu lâyihanın esasını ol
dukça kabul etmiş vaziyettedir. Fakat ne de ol
sa parti olarak bu lâyihanın komisyona havale 

: edilmesi kararım almış bulunuyorlar. Konuşma
sını ona göre ayarlamış oldu. Misal olarak arz 
edeyim : 

i Tevzi sistemine dokundu. Kendisi ile berabe
riz. Fakat hakiki muhtekire ölüm cezası bile is-

— 311 — 
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tiyen bir arkadaş iken sonunda evirip çevirip, 
«bu kanunun komisyona havale edilmesini rica 
ediyorum» diye yüksek huzurunuzda talepte bu
lunuyor. Şu halde kanunun esasını kabul etmiş 
bir arkadaştan komisyon çalışmalarına iştirakini 
beklerdik, fikirlerini öğrenmek isterdik. Binaen
aleyh bunun komisyona havalesini istiyen arka
daşlardan şunu açıklamalarını rica ediyorum,, 
acaba kendileri komisyon çalışmalarına katıl
mışlar mıdır ? Muvakkat Komisyon kapalı mı idi 
kendilerine1? Muvakkat Komisyonda fikirlerin
den istifade etmek bize nasibolmadı. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi kısaca maru
zatıma geçiyorum. Bu kanun lâyihasiyle ne libe
ralizm tahdide tâbi tutulmak istenmiş, ne de 
devletçiliğin inkişafı arzu olunmuştur. Bu, doğ
rudan doğruya bâzı ticaret erbabı tarafından 
yaratılmak istenen suni mal darlığı ile, suni fi
yat yüksekliğini önlemeye matuftur. Asırlardan 
beri en iptidai bir şekilde ziraat sistemini tatbik 
etmiş olan bir memleketin kısa bir zamanda mo
dern ziraat usulleriyle birlikte sanayii de var 
kuvvetiyle inkişaf ettirmiş olmasında elbette ik
tisadi bâzı aksaklıklar olacaktı. Bu geçici ikti
sadi aksaklıklar bâzı ticaret erbabına gayrimeş-
ru kazanç yıllarına sapmak hakkını vermez. Bu 
millet muayyen bir zümrenin kazanç hırsına 
âlet olamaz. Kurulmakta olan fabrikalar, yapıl
makta olan bilûmum muazzam tesisler hepimizin 
müşterek malıdır. Bunlara kavuşurken çekece
ğimiz sıkıntılar da müşterek olmalıdır. Fırsattan 
istifade etmek istiyenlere fırsat vermiyeceğiz, 
onları kanunların şiddetli hükümleri altında 
inim inim inleteceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; bâzı ticaret erbabı he -
def tuttuğu gayelere erişmek için her vasıtaya 
baş vuruyor ve menfaatlerine uygun gördüğü 
takdirde hile yollarına sapıyor. Bütün ticaret 
mensuplarının umumi menfaat fikrine kıymet 
vermelerini beklemek safdillik olur. Onun 
için doğru yoldan çıkmış bâzı tüccarları ya 
toplulukların baskısı müdafaasına mâruz bı
rakmalı veya şiddetli kanuni cezalarla yola ge
tirmelidir. Bizde efkârı umumiye henüz bu işi 
görecek seviyeye ulaşmadığına göre, ikinci yol 
şimdilik en emin en salim yoldur. Henüz cemi-
miyetimiz maalesef bu seviyeye ulaşmış değil
dir; kendiliğinden kitle halinde pasif müca
dele edilecek kadar inkişaf etmiş değildir; bu
nun için de daha salim yol cezalan şiddetlen-
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dirmiş olmakla bâzı kara kalbli ticaret erbabı
nı hüsnüniyetli ticaret erbabına üstün bir vazi
yete getirmemiş olmak yoludur. 

Bu lâyihada şu gayeler mündemiçtir : 
1. Müstehliki bu kötü zihniyetli ticaret er

babının elinden kurtarmak. 
2. Namuslu ticaret erbabının şeref ve hay

siyetini kurtarmak. Yani topyekûn ticaret erba
bının karaborsa ve kötü zihyineyti ile itham 
edilmesinin önünü almak; 

3. Namuslu ticaret erbabına bu kötü kalb-
lilere karşı rakabet imkânını sağlamış olmaktır. 

Ticaretini gayrimeşru yollarda inkişaf ettir
miş bir tüccar, hüsnüniyet sahibi bir kimseden 
maddi bakımdan üstün vaziyettedir, işte bu lâ
yihadan beklediğimiz üçüncü bir şey de hüsnü
niyet sahibi tüccarı bu şekilde maddi üstünlük 
temin etmiş tüccara karşı müsavi vaziyete ge
tirmiş olmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; kısaca bir hâkim 
arkadaşımdan dinlediğim bir şeyi de arz etmek 
istiyorum : 

Çay tevzie tâbi bir maddedir. Elinde tevzi 
edilmesi lâzımgelen miktardan fazla olarak bu
lunan çayı satarken birisi yakalanıyor, iş mah
kemeye intikal ediyor, hâkim bu dâvayı uzatı
yor. Konuşma sırasında hâkim arkadaşa sordum, 
böyle bir şey var dedim. «Evet dedi, doğrudur, 
kasden uzatıyorum, çünkü cezası 10 liradır. 
Eğer 10 lira ceza verecek olursam bundan son
raki satıcılara, siz çayı istediğiniz şekilde sata
bilirsiniz, çünkü cezası on liradır, demiş olu
rum.» 

işte arkadaşlarım, bu lâyihadan beklediğimiz 
bu gibi hususları önlemiş olmaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar; birçoklarınız gibi 1953 
ten sonra piyasada husude gelen kararsızlık, ih
tiyaç maddeleri fiyatlarındaki anormal yükse
lişler, birçok maddelerin ortadan kalkması, müs
tehlike ıstırap verecek bir hale gelmesi temayül
lerini görerek tedbirler alınması için alâkalıla
ra müracaat etmekle beraber geçen yıl Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin tadilini 
teklif etmiştim. Demokrasinin icabı, alınacak 
tedbir ve kararlar merasimli olduğu içindir ki 
geç kalıyor. Had safhaya girdikten, hastalık da-
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ha ağırlattıktan sonra çıkıyor. îşte bizim iki yıl
dan beri vâki feryadımıza bu sebeple geç cevap 
verilmiş ve huzurunuza ancak bugün gelmiştir. 
Ben buna da çok şükür demekle esasa girece
ğim. 

Millî Korunma Kanununun tedvinindeki 
âmiller : tkinci Cihan Harbiyle birlikte karabor
sa denilen meşum hareketin doğma temayülünü 
görüyoruz. O zamanki Hükümet 1940 da bu ka
nunu çıkarmayı lüzumlu buldu. Fakat tatbikat 
görülen maksada uymadı. Zira İkinci Cihan Har
bi bilhassa dar ve sabit gelirlilerin geçim şart
larım ağırlaştırdı. Namuslu kalabilenlerin ıstı
raplarına mukabil bir kısmı gayrimeşru yollara 
sülük ile servet yaptılar. Servet yapanlar kara
borsa oyununu becerebilen tüccarla bunların 
hareketlerine göz yumma karşılığı menfaat te
min eden memur ve nihayet büyük çiftlik sahip
leri olup buğdayını karaborsada bir liraya ka
dar satanlardır. 1946 yılma kadar tatbikat müs
tehlikin aleyhine olmuş domatesi yüz para, ka
bağı iki kuruş fazlasına satan seyyar esnaf ile 
etiket koymamış veya bir liradan fazla mal ala
na fatura vermemiş küçük tacirler mahkeme dos
yalarını kabartmış fakat geniş miktarda ihti
kârda bulunan büyük tüccarlar daima kendile
rini kurtarmanın yolunu bulmuşlardır. 

Pahalılığın âmilleri; geçim şartlarının ağır-
laşacağım, karaborsanın doğacağını keşfeden 
1940 iktidarı tedbir olarak sadece bu kanunu ve 
ona dayanarak birkaç koordinasyon kararını al
makla iktifa etmiş, tatbikatta asla muvaffak ola
mamıştır. Aksine olarak aldığı yanlış ve yekdi
ğerine zıt kararlar ve icraatla fiyatların yüksel
mesine sebebolmuştur. El koymalar, serbest bı
rakmalar, tekrar el koyma ve tekrar serbest bı
rakmalar, gibi yekdiğerine zıt usullerin Ticaret 
Vekili değiştikçe değiştirildiğini görüyoruz. El
deki şeker az mıdır? Millet az yesin, diye 500 ku
ruşun fevkine çıkarmayı prensip kabul eden o 
zamanki iktidar maalesef hayat pahalılığının 
doğmasını körükliyen âmillerden biri olmuştur. 
Mücadelede izharı aczetmiş ve sadece muhtekir 
tüccar, mürtekip memur, batakçı" çiftlik ağası 
diye tavsif edilen zümrelerin başının ezileceğini 
bildiren şefin tehdidinden ileri gidememiştir. 

1946 da fiyatların biraz düşme temayülü gös
terdiği görülüyor. Saraçoğlu zamanındaki bu dü
şüklüğün sebebi şahsi kanaatime göre şudur : 

1. 1945 yılının kuraklığı büyük müşteri 
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olan köylümüzün iştira kabiliyetini yok etmiş, 
alıcı azalmıştır. 

2. Harb bitmiş, dünya fiyatlarında (bilhas
sa ithal mallarında) düşme başlamıştır. 

Fakat 7 Eylül kararlariyle paramızda yapı
lan devalüasyon üzerine fiyatlar bir mislinden 
fazla yükselmiştir. 

1950 den sonraki durum : 
1950 yılından sonra yeni bir hamle ile zirai 

sahadaki gelişme, bankaların her sınıf vatanda
şa açtıkları geniş krediler, iş gücünü artırmış ve 
büyük bir müstehlik zümrenin doğumunu sağla
mıştır. Şu kadar şeker yenirken, şu kadar ton 
kâfi gelmez, şu kadar çimento ve demir yerine 
birkaç misli çimento ve demir yetişmez olmuş, 
Tekel maddelerindeki istihlâk artmış ve ihtiyacı 
karşılamak için buğday müstesna şekere kadar 
ithalât yapmaya mecbur kalınmıştır. 

İstihsal ve ihracata gelince : 
Birinci derecede yer alan hububat evvelce 

memleket ihtiyacını karşılıyamazken ihraç unsu
ru haline gelmiştir. 

Hububat dâhil bilcümle ihraç maddeleri faz
la istihlâk dolayısiyle ithalâtın şayanı hayret 
miktarda kabarmasiyle mütenasip bir şekilde art
madığı içindir ki, dış tediye muvazenemiz bozul
muş, her yıl muazzam açıklar vermiştir. 

Ticaret vekilleri maalesef istikbali tahmin 
edememişler, liberasyon sistemini kabul ve tat
bik ile 1953 yılma kadar ithalâtı hemen tama-
miyle serbest bırakmışlardır. 

Dış tediyede açık ve güçlükler müşahede edil
meye başlanınca, daha doğrusu döviz fıkdanı baş 
gösterince, girişilen büyük hamle ve envestisman-
larm semerelerinin alınmasına kadar biraz sı
kıntı çekmek ve vadeli borçlarla mal getirmek 
yolu tercih edilmiş ve bu salim yol açılmıştır. 

Kredili ithalât rejiminin kabulü anma kadar 
dünya piyasalarındaki fiyatlarla mal sokulur
ken, uzun vâde sebebiyle pahalı mallar sokmak 
ve iç piyasa fiyatlarını yükseltmek yolu tutul
muştur. 

Kredili ithalât rejimi haddizatında mâkul
dür. Ama fiyatlar dünya piyasasına uygun ol
duğu takdirde, halbuki fiyat meselesi üzerinde 
hiç durulmamış, sen mal getir de fiyat ne olursa 
olsun, diye tüccar âdeta teşvik edilmiştir. Kre
dili ithalâtla mallar iki üç misli fazlasına satıl
maya başlanınca vurguncu zümre faaliyete geç-
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miş ve elinde mevcut eski malları kredili itha
lât faturalarına uydurmuş bu suretle ithalât 
malları kısa bir zamanda iki üç misli fiyatla sa
tılmaya başlamıştır, ihtiyaç maddelerinin bir 
kısmındaki fiyat tereffüleri diğer ihtiyaç mad
delerinin fiyatlarına da tesir edeceği bir iktisat 
kaidesidir. Bu sebeple dâhilde istihsal veya imal 
edilen maddelerin birçoğunun fiyatları da yük
selmiş karaborsa denilen ejder alabildiğine faa
liyete geçerek geliri az vatandaşı ezmeye başla
mıştır. 

Şu halde bu kredili ithalât rejimi hatalı tat
bik edilmiş, bugünkü hayat pahalılığını tevlid-
eden âmillerin en mühimlerinden biri olmuştur. 
Bu sebepledir ki, bu rejimi terviceden vekilleri 
ben şahsan mesul görmekteyim. Bu zevat hayat 
şartlarını çekilmez hale getirmiş ve bilhassa geli
ri dar olan büyük kütleyi muztarip bir hale ge
tirmiştir. 

Hayat şartlarının ağırlaşmasında yalnız Hü
kümet icraatı mı mesuldür? Hayır arkadaşlar. 
Bunu şöyle sıralamak mümkündür : 
. 1. Ticaret Vekâleti icraatı, rejimde isabet

sizlik ve Ticaret Vekâleti mekanizmasında bozuk
luk. 

2. Murakabeyi yapan memurların lâubaliliği. 
3. Karaborsacı tüccar. 
4. Müstehlik zümrenin alâkasızlığı. 
5. Politikacıların yersiz faaliyetleri. 
Hükümet icraatı ve rejimdeki isabetsizliği 

arz ettik. Ticaret Vekâleti mekanizmasındaki bo
zukluk aşikârdır. İthal edilen malların menşein-
den itibaren cins, kalite ve fiyatları tetkik ve di
ğer memleketlerdeki aynı cins ve kalitedeki mal
ların fiyatları ile mukayese vekâlete ait bir vazi
fe iken bu vazife ihmal edilmiştir. Tasdikli fatu
ra gösteren her tüccara müsaade vermiştir. Bu 
sebepledir ki, aynı cins ve aynı fabrika mamul
lerinin almış yerlerine göre muhtelif fiyat fatu
ralarını memleket dâhilinde fiyatları kontrol 
imkânını bertaraf etmiştir. 

Meselâ : Otomobiller yerimden alınırsa gayet 
normal fiyatla, fakat israil'den alınırsa yüzde şu 
kadar fazla fiyatla ithal edilmiştir. Sebep şu : 
Bilmem hangi kararname veya kanun maddesin
de monte edilen yerden alınacak mallara yüzde 
60 a kadar zam yapılabilirmiş. Onun içindir ki, 
açıkgözler otomobilleri israil'den getirmeye baş
lamışlardır. 

Hiç bir Ticaret Vekili şuradan alman bir mal 
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I 100 iken, buradan alman aynı marka ve kaliteli 

mal niçin 160 diye üzerinde durmak zahmetine ğ 

katlanmamıştır. 
Memurların üzerinde de durmak şarttır. Uta

narak söyliyeyim ki, birçok tüccarlar Ticaret Ve
kâletinde müsaade, transfer için sıra beklerlerken 
memurları itma edenlerin sıra beklemeden derhal 
işlerinin görüldüğü feryatları artık kulaklarımı
zı parçalar olmuştur. 

Ne hazindir ki, ithal müsaadesi ve transfer 
muameleleri için bir dolar başına bir lira rüşvet 
verildiği dedikodusu alâkalılara duyurulduğu za
man ispat ediniz diye vazifesini yapan mebuslara 
çakışmışlardır. Şu iş görmek için getirdiklerimi
zin hareketlerine bakınız. Duyduklarımızı duyur
mak vazifemizdir. Tedbir almak ise onlara aittir. 
itiraf ediyorum ki, Ticaret Vekilleri iktisadi ve 
ticari sahalarda da asla muvaffak olamamış bu
günkü kötü durumu tevlidetmişlerdir. 

Murakabe yapan memurlar üzerinde de dur
mak lâzımdır. Muazzam ihtikârlar kapatılmış, beş 
kuruş fazlasına kabak satanlar mahkemeye veril
miştir. Bu memurların vazifelerini ihmal veya 
suiistimal ettiğine delildir. Mürtekibolan memur 
korkmamaktadır. Zira kanunda vazifesini ihmal 
edenlere Ceza Kanunundaki cezanın iki misli ve
rilir denmektedir. Bu ise 30 lira para cezasıdır ki, 
iki katı 60 liradır. Suiistimalin ise üç ay idi. iki 
katı altı ay hapis verilmekle yakasını kurtaran 
memur kemâli cesaretle vazifesine devam ederdi. 
Biz teklifimizde bu ciheti düşünmüş, bu suçları 
kapatmaya veya muhtekirleri kurtarmaya matuf 
hareketlerde bulunan memurları şeriki cürüm ad
dederek ağır hükümler koymuştuk. Komisyon ma
alesef bu ciheti reddetmiştir. Tafsilâtını aşağıda 
arz edeceğim. 

Vurguncu tüccar : 
Fiyatların yükselmesinde en büyük rolü oy-

nıyan âmillerin başında karaborcası gelir. Tüc
car faaliyetini şu şekilde ayarlar. 

A) Mümkün olduğu kadar çok kâr sağlamak, 
B) Takipten kurtaracak bütün tedbirleri al

mak. 
C) icabında masum, fakat fakir kimselere 

fazla menfaat göstererek suçu kabullendirmek. 
D) Nihayet namuslu görünmenin bütün im

kân ve reklâmlarını yapmak. 
Karaborsacı para hırsı ile memleketini, kar-

; deşlerini ve hattâ vatanını unutmakta, kâr el-
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de etmek için döviz kaçırmaktan, millî iktisa- I 
diyatımızı sarsmaktan çekinmeyen adamdır. 
Şeker mi azdır? Derhal toplamak, karaborsaya 
sokmak, hasta, veremli vatandaşlarının ölümle
rine göz yummak onun için tabiî bir yoldur. 

On binlerce hasta şekersiz kalsa bile umu
runda değildir. Memleketin nal çivisi mi yok
tur, hayvanlar ne olursa olsun, istihsal varsın 
sekteye uğrasın, ama nal çivisinden matlup kâ-
rı almaya kendisini mecbur görür. Dün doma
tes 40 kuruş, soğan 25 kuruştur. Fakat bugün 
mal gelmemiştir, bunların fiyatlarını derhal iki, 
üç misline çıkarmakta beis görmez. Üç yıl ev
vel Afyon'un bir köyünde domates sandıkla
makta olanlara yaklaştım. Nereye sevk ettik
lerini sordum. Ankara'ya dediler. Fiyatı 8 ku
ruştan. O hafta Ankara'da domatesi 60 kuruş
tan aşağı alamadık. Şu halde karaborsacı kork
mamaktadır. Kanunu ve cezaları istihfaf et
mektedir. îşte, gazetelerden okuduklarımız
dan birkaç misal vereyim : 29 Nisan tarihli 
Cumhuriyette, (Bir ton bakla denize döküldü) 
başlıklı yazı. Yeni gelen malların 35 - 45 ku
ruş arasında olduğu ve az kâr getirdiği için 
bunları denize dökerek eski malları eski fiyat
tan satmak. Bir tüccara, (Bu, doğru bir hare
ket midir?) dediğim zaman, (Brezilya kahvele
rini yakmıyor mu?) diye güldü ve (Tedbir al
mak size düşer) diye ilfıve etti. 

Yine 4 Mayıs tarihli Cumhuriyette, (Zorla 
karaborsacı oldum) başlıklı yazı yürekler acı
sıdır. (Floş mamullerini birkaç defa normal 
kârla sattım, benden alanlar üç, dört misli kâr 
edince mecburen âhenge uydum.) diye biraz da 
vicdanının sızladığını ima eden şu vatandaşın 
itirafına ne denir. Geçen yıl şeker fıkdanında 
karaborsacılık yapmak istiyen bir kimse, bası
lacağını anlayınca çuvalları dereye ve bir di
ğeri de kuyuya boşaltmadı mı? 

Bu pervasızlık murakabesizlikten, cezaların 
azlığından ve mevzuatın kifayetsizliğinden ileri 
geliyor. 

Biz bu hususları düşünerek kanunun ceza
ları tahfif edici ve hattâ beraet sebeplerini ya
ratıcı hükümlerini atarak ve hâkime çok az 
takdir hakkı vererek ve ceza nev'i ve miktar
ları bakımından yepyeni bir madde getirmiştik. 
57 nci madde. 

Komisyon maalesef iltifat göstermiyerek es
ki sistemi kabul etti. ' 
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Eski sisteme göre, suç sabit ise muayyen bir 

ceza verilir. Hafif ise indirilir. Pek hafif ise 
pek çok indirilir. Hâkim daima suçlunun lehi
ne harekete, takdire mecburdur. Şu halde, ey 
suçlu sen işine devam et, ben, hafif ve pek hafif 
olarak seni az ceza ile kurtarmaya çalışıyorum, 
gibi bir hal. 

Biz, bunlar yerine, suçluların teinin ettikle
ri gayrimuhik menfaat miktarına göre tasnif 
etmiş ve cezaları kanunen tâyin etmiştik. 

Bizim müsadere sistemimiz çok ağır idi. En
cümen bunlara el sürmemiştir. 

Vatandasın kayıtsızlığı da fiyatların yük
selmesinde karaborsacının pervasızca faaliyette 
bulunmasına âmil olmaktadır. 

Küçük tüccar, tüccardan fazla fiyatla mal 
almasa, müstehlik esnaftan faturasını sorsa, fa
tura verilmediği takdirde derhal şikâyet ve ih
barda bulunsa tabiatiyle murakabe sahası ge-
nişliyecek, karaborsa darlaşacaktır. Bir suçu 
görüp ihbar etmiyen bir kısım müşterileri de 
mesul görerek tecziyesi cihetine gitmiştik. 

Darlığı ve karaborsayı yaratıcı âmillerden 
birisi de siyasi faaliyette bulunan bâzı vatan
daşlardır. 

Demokratik faaliyetlerin inkişafı elbette 
hepimizin arzuladığı bir haldir. Ancak siyasi 
sahada faaliyette bulunurken memleket ekono
misini hırpalayıcı hareketlerden tevakki et
mek lâzımdır. Geçen yaz bir partici bugün şeker 
yok, yarın gaz bulamazsınız şeklinde yaptığı 
konuşmanın akabinde birçok vilâyetlerde gaza 
hücumedilmiş ve karaborsacıyı faaliyete geçir
miştir. 

Velhâsıl arkadaşlar, Millî Korunma Kanunu 
behemehal hastalığı iyi edecek değildir. Kül 
halinde şu unsurların birleşmesi lâzımdır: 

1. Ticaret Vekâletinin sistemli çalışması, 
müstakar bir ticaret poletikası gütmesi bu su
retle lüks malardan kaçınarak zaruri maddeleri 
memleket ihtiyacına göre ayarlaması. 

2. Memurların verimli bir şekilde çalışma
sı, millî korunma işlerini takip ve tedvir eden
lerin suiistimal etmemeleri. 

3. Tüccarın korkusuz hareketlerine (ağır 
cezalarla) set çekmesi. 

4. Esasen demokrasinin icabı olan vatau-
daşm kendi hakkını araması ve Hükümet me
murlarının hareketlerini kontrol ve murakabe
ye alıştırılması. 
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5. Kredilerin tahdit, emisyon miktarını 

mümkün mertebe tenkis. 
6. Suça kolayca muttali olmak imkânlarını 

aramak (ihbar müessesesi). 
Teklifimizin esasları : Şuraya kadar vâki 

beyanatımla mahiyetini arz etmiş ve tedbir
lerini ileri sürmüştüm. Şimdi Hükümet tasa
rısı ile teklifim arasındaki farkları arz edece
ğim : Maalesef Hükümet 15 yıllık tatbikattan 
ders almamıştır. Tecrübeler ve elindeki geniş 
imkânlara rağmen önümüze getirdiği kanun 
tasarısı, kanun mefhumundan ve bugünkü ihti
yacı karşılamaktan çok uzaktır. O hemen eski 
sistemi kabul etmiş, ancak işe elinden gelen 
gayreti sarf ederek boşlukları doldurmaya ça
lışmış ise de tasarının ruhu realitelere uygun 
olmadığı içindir ki, bu bozuk düzen maddelerle 
gelebilmiştir. Kanun lâyihası ihtiyacı karşıla
maktan çok uzak demiştim. Bunu birkaç mad
deyi misal olarak izaha çalışacağım: Bu kanun 
nasıl olmalı idi? Evvelâ muhtekiri yok etmeli
dir. Tasarı muhtekiri ortadan kaldıracak mah
zurları gidermemiştir. 

57 nci madde : Bu suçu işliyenlere üç yıl 
yerine 10 yıl ağır hapis ceazsı vermiştir. Te
min edilen menfaat miktarı hafif ise 3 sene, 
ve pek hafif ise bir sene ağır hapse indirmek
tedir. 

Şimdiye kadar tatbikat bu türlü tatbikin 
mahzurlu olduğunu göstermiştir. Adalet hü
kümleri suçlu lehine tatbik eder. Hafif olup 
olmadığının takdirini hâkime bırakmıştır. Vak
tiyle 15 bin liralık ihtikâr mevzuunu hafif 
telâkki eden hâkimler olmuştur. Biz bu mah
zuru bertaraf eden hükümlerle gelmiş ve suç
ları üç kısma ayırmıştık. 

1. İktisadiyatımızı esaslı bir şekilde sar
sacak derecede ağır ihtikâr suçlularına idam ce
zası vermiş ve mahkûmun bilcümle emvalinin 
müsaderesini derpiş eylemiştik. 
' 2. Temini kasdolunan menfaat bin lirayı 
geçmiyorsa 5 yıldan 15 yıla kadar ağır hapis ve 
beş bin liradan yirmi beş bin liraya kadar ağır pa
ra cezası ile birlikte sadece ticarethanesindeki 
emvaline el koyarak müsadere etmiştik. 

3. Keza yine ihtikâr mevzuu 100 lirayı geç-
miyen hallerde bir seneden üç seneye kadar 
ağır hapis ve bin liradan beş bin liraya ka
dar ağır para cezası ile birlikte suç mevzuu 
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malın aynı cinsten olanlarının müsaderisini 
ileri sürmüştük. 

Hükümet ve encümen ise bu teklifimizi ka
bul etmiyerek hâkimin takdirine terketmiş ve 
15 yıllık tatbikat da daima mahzur teşkil eden 
bu hatalı yolu aynen kabul etmiştir ki, hiçbir 
suçlu büyük cezayı almıyacak demektir. 

idam teklifi sadece tarafımdan yapılmış
tır. Ağır müsaderelerle birlikte kabul ve tat
bik edilecek olursa müessir bir netice alınır, 
kanaatindeyim. Bâzı arkadaşlar endişe izhar 
ederek ağır müeyyidelerin namuslu tüccarın 
ticareti terke sevk etmekten başka bir faydası 
olmıyacağını söyledirler. Bu doğru bir fikir 
değildir. Namuslu insan hiçbir şeyden kork
maz. Bir muhalefet sözcüsünün (Çan - Ka - i 
Chek'in Çin'de idam cezasını koyması üzerine 
piyasada boşluk ve halkta hoşnutsuzluk yarat
mış ve Çin'i Komünist'lere terk ile Formoza 
adasına çekilmeğe mecbur kalmıştır) gibi iddiası 
asla varit değildir, Çin'in tahliye sebepleri cüm-
lenizce malûmdur. Nerede kaldı ki, harb zama
nında tatbik etmiş bâzı memleketler iyi netice 
almışlardır. Yukarda bildirdiğimiz gibi ağır 
müeyyideler sadece vurguncuya hitabeder. Esa
sı düzeltmez, yardımcı olur. Biz, muhtekirden 
ticaret kasdi ve müşteri sıfatiyle fahiş fiyat
la mal alan veya mesleki icabı bu suçlara mut
tali olan esnaf veya tüccara da ceza vermeyi 
münasip görmüştük. 

Yine muhtekirleri kurtarmaya ve suçları ka
patmaya matuf hareketlerde bulunan memur
lara da şiddetli cezalar verdiğimiz halde maa
lesef Hükümet ve encümen, memurların teczi
yesinde daha müsamahakâr davranmışlardır. 

Aldığı büyük menfaat mukabili suçluyu 
kurtarmak veya suçu kapatmak için vazifesini 
kötüye kullanan bir memura Türk Ceza Kanu
nundaki cezanın iki katı verilir diye 64 ncü 
maddede hüküm vardır. Tatbikatı maalesef bu
nun mahzurlarını ispat etmiştir. Milyonları vur
muş bir muhtekir kurtulmak için yüz binleri 
fedadan çekinmemektedir. Bu para mukabilin
de suçu kapatan memurun cezası 6 ay hapis mi 
olmalıdır? Milyonlar vuran vurguncuyu kur
tarmakla memur faili aslinin cürüm ortağı ol
mamış mıdır? Biz bunu suç ortağı telâkki ede
rek suçluya ne ceza verilirse aynı cezayı ver
meyi münasip bulduk. 

Muhterem arkadaşlar; biz teklifimizi mev-
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cut kanun hükümlerine göre ayarlıyarak getir- I 
mistik. Memlekette 15 yıllık tatbikattan elde 
edilecek neticelere göre yeni bir kanunun lüzu
muna kaani bulunuyorduk. Bu yeni kanun an
cak Hükümet tarafından gayet vazıh, kifayetli 
ve şümullü olmalı idi. Bir iki haftada alelace
le hazırlanan Hükümet tasarısı ihtiyacı karşıla 
maktan çok uzak olduğu gibi, yeni bâzı hüküm
lerle vatandaşı yıldırıcı ticaretten kaçırtıcı ve 
hattâ Anayasanın teminat altına aldığı mesken 
masuniyeti hürriyetini selbedici hükümlerle bi
zi daha çok hayretlere sevk etmiştir. Bu kanu
nun tatbiki ile mükellef memurlar (Mağaza, 
dükkân, ticarethane, depo, anbar ve samanlık 
gibi yerlerde hâkimin kararına lüzum kalmak
sızın aramalar) yapabileceklerdir. Bizde saman
lık ekseriya bir evin içindedir. Fakat muhakkak 
meskenin müştemilâtmdandır. Burada şu veya 
bu bahane ile arama yapılması mesken masuni- j 
yetinin çiğnenmesi demektir. 

Yine, altı aya kadar verilen hükümlerle ağır 
para cezalarının katî olduğu yolundaki hüküm 
de doğru değildir. Zira mevzuatımızda para ce
zası bile Temyizi kabil iken (Hükmü verecek 
hâkim temyizin seçeceği bir hâkim olacağı) es
babı mucibesiyle itiraz hakkı verilmemesi ada
let mefhumu ile kabili telif olamaz. Encümen
ce tadile uğramış Hükümet tasarısı asla ihtiyacı I 
karşılıyamamaktadır. I 

Hükümetin geri alması ve A dan Z ye ka
dar yep yeni bir kanun getirmesi lâzımdır. Ko
misyona iadesini rica ediyor ve bu hususta bir 
de takrir veriyorum. 

REÎS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Feridun Ergin. 

FERİDUN ERGlN (Urfa) — Arkadaşlarım, 
yalnız iki noktayı tavzih etmek istiyorum. 

Kemal özçoban arkadaşımız siyasi birtakım 
faaliyetin piyasada itimatsızlık yarattığını ve 
karaborsayı teşvik ettiğini söylediler. Geçen 
yaz cereyan etmiş olan hâdiselerden bâzı misal
ler getirdiler. Geçen yaz cereyan etmiş olan 
hâdiseler hakkında mütalâa beyan etmek bana 
düşmez. Yalnız şu kadarını tebarüz ettireyim 
ki, münakaşaların, müzakerelerin ve Meclis ça
lışmalarının yapıcı bir karakter alabilmesi için, 
burada kabil olduğu kadar siyasi mülâhazalar
dan tecerrüdederek mevzuun derinliğine nüfuz 
etmeye çalışmak icabeder. iktisadi mevzular
da siyasi faaliyetin bir tesir yarattığını, umumi 
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itimadı sarstığını zannetmek kanaatimizce bir 
hatadır. 

İLHAN SlPAHlOĞLU (izmir) — Psikolo-
jik tesiri yok mu? 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — ilhan Si-
pahioğlu arkadaşımın sırasından söylediği psi
kolojik tesirler haddi zatında 24 milyon müs
tehlikin kendi müşahedelerinden ve kendi ma
işet şartlarından doğan bir kıymet hükmüdür. 
İktisadi mevzular, 24 milyon şahidi olan ve 24 
milyon hâkimi olan bir dâvadır. Eğer bir si
yasi partinin faaliyeti memleketin iktisadi ha
vasını değiştiriyor dersek ve işi bu zaviyeden 
müşahede edersek, buradaki münakaşaları ta
mamen verimsiz bir sahaya doğru sürüklemiş 
oluruz ve bu iddia, haddizatında arkadaşımın 
müdafaa etmek istediği noktai nazarı tekzibe-
der. Arkadaşımız diyor ki ; .«Muhalefet propa
ganda yaptığı için iktisadi vaziyet hakkında 
halk menfi kanaate sahiboluyor.» Derhal ha
tırlatayım; bir mevzu hakkında konuşan, bir 
mevzu hakkında fikir ileri süren yalnız muha
lefet değildir, iktidar da, mesul makamlar da 
bu mevzular üzerinde fikirler dermeyan etmek
te ve kendi tezlerini müdafaa etmektedir Eğer 
efkârı umumiye birine inanıyor ve ötekine 
inanmıyorsa bundan birinci noktai nazarı mü
dafaa edenlere itimadolunduğu, ikinci noktai 
nazarı müdafaa edenler hakkında ise hiç itimat 
beslenmediği yollu bir netice çıkar mı? Kemal 
Özçoban beni mazur görsün; ben dahi konuşur
ken bu mevzuda bu kadar ileri gitmemiştim. 

Tokad Mebusu Ömer Sunar arkadaşımın zik
retmiş olduğu Amerikan senatörünün veya se
natörlerinin mütalâası üzerinde de iki kelime 
söylemek isterim: 

Bu mütalâa Türkiye'nin içinde bulunduğu 
iktisadi güçlükleri yenmesi maksadiyle göste
rilmiş bir müzaherettir. Hariçte yükselen bu 
dost sesi teşekkürle karşılamak hepimiz için 
müşterek bir vazifedir ve bu sözlerin sıhhati 
hakkında burada hiçbir münakaşanın cereyanı
na, sanmıyorum ki, cevaz verilebilsin. 

Benim muhterem arkadaşımdan bir ricam 
var: Memleketin iktisadi vaziyeti hakkında 24 
milyon şahidi olan bir dâvada Amerika'dan ye
ni bir şahit, münferit bir şahit getirmeye lüzum 
yoktur. 

RElS — Kemal Bey, ne maksatla söz istiyor
sunuz ? 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

O kısmı tavzih edeceğim. 
REİS — Yani ileri sürdüğünüz beyan hak

kında mı? Dahilî Nizamnamenin 95 nei maddesi 
sarihtir. Buyurun, efendim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Arkadaşımın konuşmamı yanlış anlaması beni 
üzdü, yanlış anlatmışım, öyle bir kanaat tevli-
dettiği için özür dilerim. Yazılı olarak okudu
ğum için cümleyi tekrar okuyayım, iltibasa ma
hal vermesin. Aynen şudur : 

«Demokratik faaliyetlerin inkişafı elbette 
hepimizin arzuladığı bir haldir. Ancak siyasi 
sahada faaliyette bulunurken bunu memleket 
ekonomisini hırpalayıcı hareketlere sevk etme
mek lâzımdır.» 

Umumun, hepimizin arzu ettiği yol budur, 
hedefimiz budur. Böyle bir yola teveccüh ede
lim. Geçen yaz bir particinin, bugün yol yok; 
yarın gaz bulamıyaeaksınız şeklinde konuşma
sının akabinde gaza hücum edilmiş, karaborsacı 
harekete geçmişti. (Soldan, doğru sesleri) Ben
deniz bunu söyledim. Hâdiseyi yazan gazeteyi 
bir köylünün elinden alarak okudum. Köylüler 
Dinar kazamıza akın etmişlerdi. 400 küsur te
neke gazyağını bir gün öyleye kadar bitirdiler. 
Niçin böyle hareket ediyorsunuz dediğim zaman 
(bakınız artık isim zikretmiyeceğim) bana dedi 
ki : «Filân partinin ileri gelenlerinden şu zat, 
şunu söyledi : Bu zat söylediği zaman şeker de 
gaz da bulunmuyor. Belki yine bulunmaz, 1 - 2 
teneke gaz alarak eve koyunuz, dedi. Ben de 
4 teneke gaz aldım» dedi. Buna üzüldüm, yok
sa bir kastım yoktur arkadaşlar. 

RElS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka

daşlar, benden önce konuşan arkadaşlar düşün
celerini ifade ettikleri için ben tekrar edilmiş 
olan şeylerden bahsetmiyeceğim. Yalnız bir şey 
söyliyeceğim; bugünkü iktidarın mukadderatı 
bu kanunun başarılı olmasına bağlıdır, bunu 
herkes iyi bilmelidir. 

REİS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, bütün vatandaş millet ve memleket 
olarak muasır medeniyet seviyesine bir an ev
vel ulaşmak yolunda vâki dinamik ve hayran-

.lık verici başarılı kalkınma hamlelerini tevlid-
etmekte bulunduğunu tabiî ve geçici bir kısım 
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madde darlığı ve fiyat yükselişi gibi sıkıntılı 
neticelerden çok daha ziyade karaborsa istifçi
lik, fiyat murakabesizliği gibi olaylardan şikâ
yetçi ve hattâ elem duymaktadır. 

Çok eski devirlerde ve hattâ 1950 ye kadar 
olan devrin bu kötü itiyat ve olaylarına henüz 
vatan toprakları dışına çıkarılmasına imkân 
bulunamamıştır. 

İktidar olarak altı senede belki 60 senelik 
iş yaptık, ne çare ki, bu karabelâyi bertaraf ede
medik. Karaborsa ve istifçilik, evvel emirde dar
lık olan yerde olur. Bu, tabiî bir kaidedir. Bu
nun içindir ki, karaborsayı kökünden bertaraf 
etmek maksadiyle evvel emirde kıtlığı giderecek 
tedbirler almak lâzımdır ki, hükümetimiz bu yol
dadır. Ve fakat bu tedbirlerin semereli netice
leri henüz idrak edilememiştir. İnşallah birkaç 
yıl içerisinde bu feyizli neticeler Türk milletinin 
yüz yıllar boyunca devam eden makûs talihini 
yenecek Türkiye muasır medeniyet seviyesine 
ulaşacaktır. 

Millet, karaborsa ve istifçiyi vatan haini ola
rak telâkki etmektedir. Hukukçularımız suç ile 
ceza arasındaki münasebatı esas tutarlar ve bu 
sebeple karaborsacıyı asmak hukuka mugayirdir 
gibi beyanlarda bulunurlar. Bâzı hukukçular 
tabiî müstesna olabilir. 

Geçen yaz bir vatandaş bana; sizin diri ile 
yapamadığınızı ben ölülerle yaparım, dedi. Ne
dir, dedim, İstanbul hastanelerinde vefat eden 
birkaç insanı alır Sultanahmet, Beyazit, Taksim 
meydanlarında gece asar boyunlarına da kara
borsacılıktan asılmıştır, diye yafta asarım, bak 
karaborsa nasıl önlenir, diye şaka etti. İşte sev
gili arkadaşlarım, milletimiz azim bir ekseriyet 
olarak bugün hakiki karaborsacı ve istifçinin asıl
masını istemektedir. Tetkik etmekte bulunduğu
muz kanun lâyihasında ise, benden evvel konu
şan bâzı değerli mebus arkadaşlarımın teşrih et
tikleri gibi hakiki karaborsacı mey anında tama
men veya kısmen masum ticaret erbabı vatandaş
ların da bâzı nâlâyık veya ehil olmıyan vazifeli
ler sebebiyle külliyen perişan olmalarına vesile 
verecek hükümler mevcuttur. 

Hakiki karaborsacı ve istifçinin idam veya 
mal ve mülkünün müsadere suretiyle kendisinin 
sürgün edilmesini ve fakat kısmen masum vatan
daşların da daha hafif bir surette tecziyeleri ve 
masum vatandaşların da mağduriyetlerine ma
hal bırakılmıyacak şekilde esaslar vaz'ı icabede-
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eeğini elbette kabul buyurursunuz. Aksi takdir
de hakiki karaborsacıların çoğu yine geride kala
cak, kurtulacak ve fakat yüzlerce, binlerce masum 
ticaret erbabı vatandaş perişan olacaktır. Bu su
retle umumi bir memnuniyet yerine aksi olacak, 
vatandaş küsecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlara ilâveten 
memleketimizde her ne maksatla olursa olsun 
suni darlıklara sebebiyet verecek çeşitli beyanla
rın da şiddetle tecziyesi zamanı çoktan gelmiş ve 
geçmiş bulunmaktadır. Bu hususun bu kanuna 
ithali mümkün değilse, Matbuat Kanununa mı 
olur, nereye ve ne suretle olursa olsun böyle bir 
hükme şiddetle ihtiyaç vardır. Bu sebeplerle 
lâyihanın encümene iadesini arz ve talebetmekte 
ve bu maksatla da bir takrir sunmaktayım. 

Ancak muhterem arkadaşları, çok geç kalan 
bu kanunu mutlaka Meclis tatilinden mukaddem 
Türk milletine sunmamız lüzumunu da yüksek 
tasviplerinize hürmetle arz ederim. 

RE IS —Mehmet Hazer, (Kars). 
MEHMET HAZER (Kars) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; sözlerime, bâzı hatip arkadaşları
ma cevap vermekle başlıyacağım. 

Demin Ergin arkadaşımızın çok güzel bir şe
kilde ifade ettikleri gibi; iktisadi hâdiselere yir
mi dört milyon şahittir. Bir de bunun yanında 
çok beliğ bir hatip vardır. Hiçbir hatip bu ka
dar bir belagatla vatandaşa hitabetmemektedir, 
o da; piyasanın durumudur, arkadaşlar. 

Arka arkaya, kuyruk teşkil ettiren maddele
rin varlığı veya yokluğu hususunda vatandaş hiç
bir kimseyi dinlememektedir, bu hâdiseleri gö
rürken, sözler onun üzerinde rol oynam anlakta
dır. Bıı kuyruğu kaldırdığınız gün, koruyucu 
tedbirler alınmış olur. 

Bir cihete daha temas edeceğim; burada, Gür-
kan arkadaşımız şimdi, Meclis içinde olmıyan ve 
bu itibarla müdafaa imkânından mahrum bulu
nan bir vatandaş hakkında lüzumsuz bâzı itham
larda bulundu. Ve bu arada oruç tutmayı, namaz 
kılmayı ayıp ve günah saydı (Soldan, gürültü
ler) Böyle bir zihniyeti nefretle reddederim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar mâruzâtıma baş
lıyorum: Millî Korunma Kanununda yapılmak 
istenen, sulh ve sükûn devresinin icaplarına uy
mayan bâzı tadilâtı muhtevi tasarı hakkında mü
talâa ve tenkidlerimi üç grupta hulâsa etmeye 
çalışacağım, 
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1. Millî Korunma Kanununun geçirdiği saf

halar ve takibettiği seyir. 
2. Alınması lüzumlu idari ve iktisadi ted

birler, 
3. Hükümet tasarısı ve Muvakkat Encümen 

mazbatasının takibettiği maksat ve usuller. 
1. Malûm olduğu üzere İkinci Cihan harbi

nin zaruretleri ile muvakkat meriyete konulan 
Millî Korunma Kanunun birçok hükümleri bu 
harbin fiilen sona ermesini mütaakıp peyderpey 
yürürlükten kaldırılmış, fiyat kontrol ve mura
kabesine son verilmiş ve normal ticaret usulle
rine dönülmüştür. 

Demokrat Partinin 19.50 yılında iktidara gel
mesinden sonra da piyasa serbest rekabete terk 
edilmiş, kontrol kayıtları tamamen kaldırılmış, 
ithalât ve ihracat sahasında da liberasyon siste
mi tatbik olunmaya başlamıştır. 

Yani iktidar sadece, Millî Korunmanın lü
zumsuzluğu ifade ile kalmıyor, aynı zamanda bu 
gibi fevkalâde tedbirlere başvurmayı beceriksiz 
bir icraatın delili olarak tavsif ve ilân ediyordu. 

1952 Eylül'ünde liberasyondan vazgeçmeye 
mecbur kalınmış ise de fiyat murakabesi ve kâr 
hadlerini tesbit ve tatbikine ancak 1954 yılında 
başlanmıştır. 941 ve 951 sayılı Koordinasyon 
Heyeti kararları bu meyanda zikrolunabilinir. 

Dünyanın halk ekonomisinden ayrılıp normal 
rejime döndüğü smayii bu esaslara göre tanzim 
edip, artan istihsaline yeni pazarlar aradığ, fi
yatların gerilemeye başladığı bir sırada bizim 
Millî Korunmanın fevkalâde tedbirlerine, terk 
edilen eski usullere dönmemiz mühim olduğu ka
dar vahîm olan, bu iktidarla da üzerinde du
rulmaya değer bir keyfiyettir. 

Yalnız eskiye dönmekle de kalınmıyor, ola
ğanüstü tedbirler tabiî bir hal olarak millî bün
yeye yerleştirilmek, şiddet tedbirleri de a •tml-
mak isteniyor. 

Ne zaman Are ne suretle kalkacağını bilmedi
ğimiz bu tedbirlerin maazallah bir harb halinde 
nasıl bir seyir ve istikamet takibedeceğini de 
kestirmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar; piyasada bir darlık, 
fiyatlarda anormal bir yükselme olduğu, bü
yük müstehlik kütlesinin geçim sıkıntısı çekmekte 
olduğu bir vakıadır. Bu vaziyet karşısında hü
kümetin tedbirler almasından, hele muhtekirin 
takip ve tecziyesini istemesinden tabiî bir şey 
olamaz. 
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Çok geç kalınmış olmasına rağmen - güç de 

olsa - alınacak tedbirler elbette vardır. Ancak 
hükümetin el atmak istediği bu tedbirlerin der
de derman ve hastalığa şifa olacağını kabul et
mek maalesef güçtür. Bu tedbirlerle ne para
nın istikrarını sağlamak, ne de piyasada sar
sılmış olan itimadı iade etmek ve ne de aranıp 
bulunamıyan eşya ve maddeyi piyasada yarat
mak mümkün olur. Bu kanuni ve idari tedbir
ler ancak arz ve talep muvazenesinin kurulması 
tedbirleriyle desteklenirse muvaffak olunabilir. 
Aksi takdirde muvaffakiyet imkânı çok güçtür. 
Basit ifadesiyle, tüccar ve esnaf elindeki malın 
yerine yenisini koyabileceğine, müstehlik ihtiya
cı olan maddeyi yarın da aynı şartlarla bulaca
ğına kaani olsa, ne karaborsa ve istifçilik vücu
da gelir ve ne de cemiyetin amansız düşmanı, 
vicdansız vurguncu ve muhtekir türeyip yaşa
yabilir. İktisadın herkesçe malûm, her yerde ve 
her devirde mer'i olan bu kaideleri yerine zabıta 
tedbirlerine başvurmuş, hele onlardan medet um-
;mak hatalı bir hareket olur. Kaldı ki, memleke
timiz yakın tarihinde bunun acı tecrübelerini de 
görmüştür. Ateşe, yakıp yakmıyacağını tecrübe 
etmek için bir kere daha elimizi sokmaktan ka
çınmalıyız. Çünkü, ateş yakar. Yıllardan beri 
muhalefet, bitaraf ilim adamlarının, matbuatın 
yaptığı ikazlara iltifat edilmemesinin bir neti
cesi olan bugünkü hal rejimin esasiyle alâkalı 
bulunması ve murakabe cihazının iyi işlemediği
ni göstermesi bakımından da tetkika değer. 

İktidar partisinin programı yapılan eski 
vaitler bir tarafa bırakılsa bile son hükümet 
programının Seçim Kanunu, adlî teminat, emek
lilik, vekâlet emrine alma kanunlarının 1950 ye 
ircaı hakkındaki vâ'dinin henüz tahakkuk etme
miş olması, bu programdan sadece millî korun
maya taallûk eden kısmının süratle Meclisten 
geçirilmesine çalışılması işin esasının henüz ele 
alınmadığının bir işareti olması bakımından da 
tetkika değer. 4 ncü Menderes Hükümeti prog
ramının hiç olmazsa iktisadi meselelerle alâkalı 
şu kısmının ( . . . biraz evvel işaret ettiğimiz gibi 
yatırım faaliyetlerinin yanında kalkınmamızın 
ihtiyacı olan cari istihlâk maddelerine, sınai ham
maddelere, yedek parça ve saireye daha geniş 
tahsisler ayırmak suretiyle bâzı maddeler üzerin
de duyulan sıkıntıları süratle bertaraf etmek ka
rarındayız;) sözünün tahakkukunu görmek ister-
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dik. Eskiden «işin iyisi altı ayda çıkar» derlerdi. 
Acaba şimdi kaç ayda? 

Bunlardan başka, Küba menşeli şekeri İsra
il'den ithal eden, ihraç maddelerinin maliyetini 
dünya fiyatlarına uyduramıyan, kambiyo rayi
cini tanzim ve para istikrarını temin edemiyen, 
ayarlama adı altında hükümet elindeki mallara 
ve tarifelere zaman zaman zamlar yapark piya
sayı alt - üst eden bir idareye yeni bâzı salâhi
yetler verilmesi bizi özlediğimiz hedefe götüre
ceği de şüphelidir. 

Mevcut darlığın bütün vebal ve günahını 
tüccarın, esnafın, hattâ müstehlikin omuzlarına 
yıkmak, hükümeti yanlış bir iktisadi politika ta-
kibetmek ithamından kurtaramaz. 

Hükümet mevcut salâhiyetleri ciddî bir ta
kip fikri ile kullansaydı, bugünkü hal kolay ko
lay başımıza gelmezdi. 

Geçen yaz aylarında büyük bir propaganda 
edebiyatı ve şiddet gösterileri ile başlanan istif
çilikle mücadelenin bir saman alevi gibi parla
yıp sönmesi, bu takiplerin bir hafta bile devam 
etmemesi, başlanan aramaların derhal radyolarla 
«ey istifçi geliyorum, malını kaçır» der gibi ilân 
olunması mevcut salâhiyetlerin nasıl kullanıldı
ğının bir delilidir. 

Migros'un geniş imkânları, bir de kontrol 
teşkilâtı olmasına rağmen İstanbul Valisinin yal
nız et ve ekmek gibi en lüzumlu maddelerde bi
le bir ihtisap ağası kadar muvaffak olamaması
nın sebeplerinden birisi de bu takip fikrinin he
nüz idareye yerleşmemesinden ileri geldiği ka
naatindeyim. 

Şimdi tasarının esas ve prensiplerine kısaca 
göz atalım : 

Hükümet tasarısı cezaları artırmak, tecrübe 
edilmiş ve muvaffak olmadığı anlaşılmış tedbir
leri ihya etmekle iktisadi meseleleri halledeceği 
inancında görünüyor. Bunda yanıldığında şüp
he yoktur. 

Takdire değer bir mesai sarf eden Muvakkat 
Encümen de bu hususta Hükümetle hemfikirdir. 
Hattâ bâzı hususlarda Hükümeti de bir adım 
geride bırakmıştır. 

Tasarıda yer alan hususlardan tasvibettik-
lerim şunlardır : 

1. Maliyet unsurlarının tesbiti, kâr haddi-
nin tâyini ve âzami fiyat hakkındaki hükmün 
bütün maddelere teşmili; bu, boşlukları doldu
racak yerinde bir harekettir. 
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2. Etiket ve fatura hakkındaki cezaların 

artırılması bir boşluğun doldurulması bakımın
dan yerindedir. Yalnız bu cezaların hiç olmaz
sa mer'i Millî Korunma Kanunundaki nispetlere 
göre tanzim ve tesbiti de şarttır. 

3. ithalâtçı, toptancı, perakendeci kâr had
lerinin kanunla tâyini isabetlidir. Yalnız içinde 
bulunduğumuz iktisadi ve malî şartlar göz önün
de bulundurularak halen kâr haddi % 70 e ka
dar çıkarıldığı halde temin ve tedarik oluna-
mıyan bâzı eşya ve malzemenin % 20 - 25 ile 
ne suretle temin edileceğinin de esaslarının 
vaz'edilmesi, bu arada döviz, transfer, faiz had
di gibi hususların da göz önünde bulundurul
ması lâzımgelir. Aksi takdirde piyasa bugünkün
den daha ağır, daha vahîm bir darlığa mahkûm 
olur. 

4. Belediyelerin ücret ve fiyat tesbiti husu
sunda tanınan yetki muvakkattir. Ancak bunun 
yeri fevkalâde kanun değil, belediye mevzuatı 
olmalı idi. Bu mevzuda valilere verilen salâhi
yetin ne suretle kullanılacağının da sarih bir 
hükme bağlanmasının doğru olacağı kanaatin
deyim. 

Tasarının tasvibedemediğim hükümleri de 
şunlardır : 

1. Suç ile ceza- arasındaki nispet ve müna
sebete dair olan ceza hukukunun umumi pren
siplerine aykırı kaideler vaz'etmek, hele asgari 
hadleri aşırı derecede artırmak hem hâkimin 
suçun işleniş tarzına, suçlunun zatî ve şahsi du
rumuna göre ceza tâyinindeki serbestliğinin 
tahdideder, hem de hâkimi ağır ceza vermekte 
tereddüde sevk edebilir. Bu itibarla da bu mü
eyyideler mahalli tatbik bulamazlar. 

Birkaç gün evvel orman yangınları cezaları
nın asgari ' haddinin yükseltilmesi hakkındaki 
bir kanun teklifi sırf bu mülâhaza ile Yüksek 
Meclise iade olunmuştu. Aynı hassasiyet bu ta
sarıda da gösterileceğinden eminim. Çünkü pi
yasanın beklediği şiddetli ceza değil mal ve is
tikrardır. 

2. Kontrol teşkilâtına re'sen arama, iş yer
lerini kapama gibi bâzı adlî vazife ve salâhiyet
lerin tasarıdaki esas ve şartlar dâhilinde veril
mesi keyfîliğe yol açacağı gibi, âmmeyi ürkü
tüp, huzuru kaçıracak, iltimas ve suiistimallere 
de yol açacak mahiyettedir. * 

3. İhbar müessesesinin şümullendirip ikra-
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miyelerle teşvik olunması vatandaşı birbirine 
hasım kılacak, içtimai birtakım mahzurlar do
ğuracağına inanıyorum. Zararı faydasından çok 
olan bir sistemi teşvik değil tedip ve tenkil et
mek mecburiyetindeyiz. Hükümete düşen vazife 
de budur, müzevir de muhtekir kadar tehlike
lidir, arkadaşlar. 

4. Yeni bir kontrol teşkilâtı kurulması bir 
taraftan bütçemizin % 50 sine baliğ olan per
sonel masraflarını artıracak diğer taraftan da 
ehil ve mütehassıs eleman bulunamıyacaktır. 
Bunların yerini tecrübesiz, bilgisiz birtakım il
timaslıların alması ihtimali de mevcuttur. Bu 
takdirde ise muhtekiri takibetmek, yakalayıp 
yok etmek mümkün olamaz. 

İkinci Cihan Harbinde, gerek Toprak Mah
sulleri Vergisinin tatbikatı yıllarında, gerekse 
Millî Korunma murakabe ve kontrolleri sıra
sında, tecrübe edilen bu nevi teşkilâtın yeniden 
ihdası - alınacak tedbirler ne olursa olsun - um
duğumuz neticeyi istihsale imkân vermiyecek-
tir. 

5. Tevzie tâbi eşyadan % 2 nispetinde bir 
masraf hissesi almak fiyatları otomatikman ar
tırmaya müncer olacak isabetsiz bir tedbirdir. 

6. Gerek teşkilât masraflarını karşılamak 
gerekse elkoyma ve istok yapma işlerinde kul
lanılmak, kurulmuş ve kurulacak teşekküllere 
iktisadi müdahale ve tanzim vazifeleri vermek 
için 100 milyonluk Millî Korunma fonunun 250 
milyona iblâğı teklifi hem vazıh değil, hem de 
bunun iyi işliyeceğine kaani bulunmamaktayım. 
Bu hususta Hükümetten şunu öğrenmek isterim. 
Halen bu tahsisattan elde ne kadarı mevcut
tur, umumi murakabe heyetinin 12 . 12 . 1955 
tarihinde yani 1955 sonlarında Meclisten geçen 
raporunda belirtilen hesaplar ve neticeler alın
mış mıdır? 

Hulâsa muhterem arkadaşlarım, yukarıdan 
beri arz ettiğim sebeplerle tasarının yeniden 
tanzimi için encümene havalesini arz eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu (Zonguldak) 
Buyurun. 

NUSRET KÎRÎŞCtOĞLU (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu komisyonda âza ol
mama rağmen şahsım adına konuşma yapaca
ğım. Bu konuşmamda kanunun maddelerine te
mas etmeden, yalnız heyeti umumiyesi üzeri n-
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deki konuşmalara temas edip şahsi mütalâaları
mı arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, cümlenizin malû
mudur ki, memleketimizde görülmemiş ölçüde 
bir istihlâk artışı mevcuttur. Bu mesut vaziyet, 
geniş köylü ve halk kütlesinin yani biraz evvel 
konuşan arkadaşlarımın âdil şahit diye vasıf
landırdığı' milyonların, zaruret ve sefaletten kıs
men olsun kurtularak, nihayet basiretli ve azim
li bir Hükümet anlayışı sayesinde, vasati insan 
hayatı seviyesine yaklaşmasının tabiî bir neti
cesidir. 

Bu derece âni bir istihlâk anısının acaba 
piyasada geçici ve kısmi bir darlık ve değerler
de kısmi bir tahavvül tevlidetmemesine imkân 
var mı idi? Asla muhterem arkadaşlarım. İkti
darımız istihlâk ve istihsal muvazenesinin temi
ni hattâ hattâ istihsal lehine inkişafı yolları 
üzerinde muazzam hamleler yapmakta ve sırf 
iktisadi sayılacak tedbirler almaktadır. Bunu 
iktisatçı arkadaşlarımız daha iyi görür ve ifade 
edebilirler. Yeni yeni iktisadi tedbirlerin alın
masına taraftar olmakla beraber şunu ifade et
mekle iktifa edeceğim ki, vatandaşı aç ve çıp
lak ve her türlü mahrumiyet içinde bırakmak 
pahasına teinin edilecek bolluk ve ucuzluğa asla 
razı değiliz. îşte bu sebepledir ki, istihlâki kıs
mak yerine istihsali artırmaya çalışmak şeklin
de tecelli eden icraatı tasvibediyoruz. 

Bununla beraber bizleri bir vatandaş veya 
mebus olarak esas üzen nokta, memleketimizde 
istihsal ve istihlâk muvazenesinin istihlâk lehine 
bozulmasından gayrı âmillerin de piyasa darlık
larına ve hattâ fiyat yükselmelerine tesir etmek
te bulunmasıdır. 

Feridun Ergin ve Mehmet Hazer arkadaşla
rımız yalnız muhalefetin mütalâalarının nazara 
alınmaması sebebine bağlayıp geçiverdikleri 
âmiller bundan ibaret değildir. Bu âmillerin ba
şında geçmiş senelerin sıkıntılarından gözü yıl-
mış bulunan milletimizin lüzumsuz bir endişe ve 
ihtiyat haleti ruhiyesine kendini kaptırmış ol
masıdır. 

Bir malın iki ay sonra bulunamayacağı hak
kında doğan bir şüphenin dahi derhal o malın 
ortadan kaybolmasını intacettiği herkesçe bi
linen bir hakikattir. 

Eskişehir'de şeker kalmadığı yolunda iki se
ne evvel bir İstanbul gazetesinde çıkan bir habe-
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rin, nasıl hakikaten şeker darlığı husule getir
diğini hatırlarsınız. 

Onun için Kemal özçoban ve Ahmet Gürkan 
arkadaşımın mevcut endişeleri büsbütün tahrik 
edecek siyasi konuşma ve günlük haberlerden 
bu kürsüden açı acı şikâyet etmelerindeki hissi 
pek yadırgamadığımızı söylemek mecburiyetin
deyim. 

Siyasi propagandaların ve günlük haberlerin 
ikinci bir darlık ve pahalılık âmili olmasını, Fe
ridun PJrgin'in şahit ve hâkim vasfını birlikte 
verdiği 24 milyonun kulağına yanlış haberler 
verilmesini hakikaten istemiyoruz. -

Muhterem arkadaşlarım; şüphesiz milletin 
içine sinmiş bulunan bu telâş hissinden istifade 
edenler, münhasıran bâzı siyaset simsarları veya 
kötü haber tellalları olmuyor. Grayrimföşru da ol
sa muazzam kazançlar temininde mahzur gör-
miyen bâzı tüccarlar büyük kütleyi ta
mamen tenzih ederek söylüyorum ki, Millî 
Korunma Kanununun boşluklarından ve kontrol 
sisteminin zayıflığından daha doğrusu ademi-
mevcudiyetinden istifade ederek darlık ve pa
halılığın baş âmili olmaktadırlar. Bu gibilerden 
dürüst çalışan ve bu sınıfın kısmı âzamim teş
kil eden hakiki tüccarlar dahi şikâyetçidirler. 

İşte halen müzakeresini yapmakta bulundu
ğumuz kanun lâyiha ve teklifleri bu gibi fırsat
çıların muzır faaliyetlerini önlemeye çalışan ka
nuni tedbirlerdir. Bu bakımdan bu lâyiha ve 
teklifleri Yüksek Meclise getirenlere teşekkür
lerimi arz ederim. Vakaa Emrullah Nutku arka
daşımız bugün bu çalışmaları toptan inkâr et
mektedirler ama, biz kendilerini dahi, teklifleri
nin encümeııimizce nazara alınmasına imkân gö
rülememiş olmasına rağmen, münhasıran bu işte 
yardımcı olma his ve gayretini göstermiş olma
larından dolayı tebrik ediyoruz. Siyasi vaziye
tinde tebeddüle rağmen bu gayreti muhafaza 
etmelerini beklerdik. 

Muhterem arkadaşlarım; bir encümen mün
hasıran kendisine tevdi olunan işleri tetkik eder 
ve her hangi bir lâyiha veya teklif olmadan her 
hangi bir kanun hükmü veya maddesi üzerinde 
tasarrufta bulunamaz. Buna rağmen bu kadar 
açık hakikat bu kürsüde unutularak, encümeni
miz sangi bütün hukuki ve iktisadi tedbirleri it
tihaz etmek üzere kurulmuş gibi konuşmalar 
ve tenkidler yapılabilmiştir. Bunlara sırası gel
dikçe cevap vereceğim. 
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Yalnız Hürriyet Partisi Grupu adına konuş

ma yapan arkadaşlarımızın Millî Korunma Ka
nununun bugüne kadar iyi tatbik edilmediği yo
lundaki mütalâası üzerinde biraz durmak istiyo
rum. Bu fikre kısmen de olsa şahsan iştirak edi
yorum. Feridun Ergin şahsı adına konuşma yap
saydı belki mütalâasının bu kısmına temas da
hi etmezdim. Fakat asıl şayanı hayret olan ta
raf bu konuşmanın Hürriyet Partisi Grupu adı
na yapılmış olmasıdır. 

Merak ediyorum, muhterem arkadaşlarım 
Hürriyet Partisi Grupu bu neticeye varırken üç 
eski iktisat Vekili Fethi Çelikbaş, Enver Güreli 
ve Muhlis Ete arkadaşlarımız Hürriyet Partili 
olarak nasıl bir mütalâa serd ettiler? 

Gelelim yine Hürriyet Partisi sözcüsünün di
ğer iki Hürriyet Partili hatip tarafından da des
teklenen (Encümene iade) yolundaki teklifine; 

Muhterem arkadaşlarım, piyasadaki darlık, 
pahalılık öylesine suni sebeplere istinadetmekte-
dir ki, bir kanunun teklif edilmesi, Umumi He
yette müzakeresi, hattâ muhterem arkadaşlar, bir 
radyo konuşması dahi, piyasa temevvüçlerine te
sir edebilmektedir. Hiç mübalâğaya kaçmadan 
ifade edebiliriz ki, münhasıran bu kanunun çık
ması dahi müspet faydalar sağhyacaktır. 

Bu bakımdan bu yaz aylarını yine aynı piya
sa keşmekeşi içinde bu tâbiri kullanıyorum, ha
kikaten piyasa bir keşmekeş içindedir, keşmekeş 
içinde geçirmemizi intacedecek olan raporun en
cümene iadesi teklifine iştirak edemediğimizi bil
dirmek mecburiyetindeyim. 

Hem bu teklfi, muhterem arkadaşlarım, Hür
riyet Partisi sözcüsünün teşriî tedbirleri destek
lemek kararında olduklarına dair olan ve neden
se hem sözlerinin başında hem de nihayetinde 
tekrarlamaya lüzum hissettikleri beyan ile asla 
kabili telif bulmuyorum. 

Bu kanundan muhterem arkadaşlarım, mün
hasıran fırsatçılar korkmaktadırlar. 

Bu tadilâtta, dürüst vatandaşların huzursuz
luğa düşmeleri ticaretten vazgeçmeleri, piyasa
nın Çin misalinde olduğu gibi bomboş kalması 
şeklinde korkunç neticeler vehmetmek, bir muha
lefet siyaseti değil ise sadece muazzam bir zühul
dür. 

Ben adam öldürmiyecek olduktan sonra katil 
suçunun cezası 18 seneden 24 seneye çıkarılmış, 
bana ne. 

Halbuki, muhterem arkadaşlarım cezaların 
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artırılmasının suç işlemek istidadında olanlar 
üzerinde vazgeçirici bir tesiri olduğu birçok em-
saliyle sabittir. 

Geçen defa Ceza Kanununun 106 neı madde
sinin tadili ile bunların tatbikinden alınan neti
celer meydandadır. 

Burada bir noktaya işaret etmeden geçemiye-
ceğim, muhterem arkadaşlar : Bâzı arkadaşlar, 
lâyiha için «Demokles'in Kılıcı, zabıta tedbirleri» 
gibi tâbirler kullandılar, cezaları fazla gördüler. 
Bâzıları da az gördüler. Meselâ Kemal özçoban 
arkadaşımız idam cezası istediler. Demek ki bu 
mevzuda cezaları hem çok hem de az görmek 
mümkündür. Eğer encümen bu şartlar altında or
talama bir ceza koymuş ve idamı kabul etmemişse 
bunu mazur görmek icabeder, 

Bir nokta da muhterem arkadaşlarım; tüccar 
vatandaşların, basit hatalar sebebiyle, raporu
muzda derpiş edilen şiddetli müeyyidelerle kar
şı karşıya bulunduğu iddiasıdır. Bu asla varit 
değildir, muhterem arkadaşlarım. Bu iddiada 
olan arkadaşların Türk Ceza Kanununun 45 nci 
maddesini okumalarını rica edeceğim. Orada 
«suç işleme kasdi bulunmıyan kimseye ceza ve
rilmez.» denmektedir. Demek ki, kasıt bulunma
dığı takdirde, - çünkü 45 nci madde millî korun
ma suçlarına da tatbik edilecekti, - bir tehlike ba
his mevzuu değildir. 

Hürriyet Partisi Grupu adına konuşan Feri
dun Ergin arkadaşımızın bu kanunun hükümleri
ni zabıta tedbiri ve demoklesin kılıcı gibi yersiz 
kelimelerle tavsifine mukabil aynı parti mensubu 
Emrullah Nutku arkadaşımız dahi alman bu ted
birleri noksan görmüş ve fazla fiyatla mal satm-
alanlarm tecziyesini dahi istemiştir. Aynı parti 
mensubu olan bu iki arkadaşımızın konuşmaların
daki tezat parti disiplini bakımından araların
da halledilecek bir şeydir. Biz yalnız bu tezada 
işaret etmekle.iktifa ediyoruz. (Soldan, bravo 
sesleri) 

Ancak encümenimiz fazla fiyatla mal satm-
alanların da cezalandırılmasında, esas suçlu ve 
suçların meydana çıkmaması gibi bir netice gör
düğü içindir ki, satınalanların cezalandırılması 
yoluna gitmekten sarfınazar etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Millî Korunma Ka
nununun lâyikıyle tatbik edilebilmesinin ancak 
kuvvetli kontrol sistemiyle mümkün olduğu
nu izaha lüzum j oktur. Bugüne kadar tat
bik edilemedi ise kontrol sisteminin kifayetsiz-
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liginden değil böyle bir sistemin ademî mevcu-
idyetindendir. Bu sebepledir ki, encümeniniz 
kontrol teşkilâtının genişletilmesini temin için 
Hükümet tarafından teklif edilen 250 milyon 
lira fon ihdasını aynen kabul etmiştir. An
cak bunun da kâfi olmadığım düşünerek Ke
mal özçoban'm dediği gibi suçların meydana 
çıkması imkânını kolaylaştırmak gayesinden 
hareket ederek kanunun 69 ncu maddesindeki 
esaslara göre muhbirlere ikramiye vermeyi 
kabul etmiş, vatandaşların kontrol sistemine 
iştiraklerini sağlamak istemiştir. Fakat Hürri
yet Partisi sözcüsü arkadaşımızın ifadesiyle 
söyleyeyim : Sırf boş atıp dolu tutmak için ih
bar yapılmasını önlemek maksadiyle aynı 
maddenin son fıkrasında gayet sıkı hüküm
ler mevcuttur : Aynen okuyorum : 

«İkramiyeden istiafde etmek yahut kendile. 
rine veya başkalarına haksız sair menfaatler 
temin eylemek kasdiyle suçsuz olduklarını 
bildikleri kimseler hakkında suç tasni ve ih
bar edenler veya bu maksatlarla şantaj ya
panlar hakkında kanunen muayyen cezalar üç 
misli olarak hükmolunur ve bu kabil suçların 
muhakemeleri de 67 nci maddeye göre kuru
lan veya salahiyetli kılman mahkemelerde gö
rülür.» 

Bu sarahate rağmen sanki vatandaşlar bir
birine düşecekmiş ve ihbar yapılır endişesiyle 
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tüccar vatandaşlar dükkânlarım kapatacaklar-
mış gibi konuşmak hatalıdır. Maksat sadece va
tandaşın daha geniş ölçüde kontrole iştiraki
ni teminden ibarettir ve biz bundan emin olun 
çok hayırlı neticeler ummaktayız. 

Kemal özçaban'm suça muttali olma imkâ
nını kolaylaştırma fikri bu maddede mündemiç
tir. >, 

Muhterem arkadaşlar, maruzatıma son ve
rirken şu noktayı işaret etmek istiyorum : 
Bu kanunun çıkmasından memnun olmıyacak-
lar elbette bulunacakdır. Herhangi bir mem
lekette yağmurun yağmamasından dahi sevi
nenler bulunabilir. Ama muhterem arkadaşlar 
bu kanunun çıkmasından şahit ve hâkimi âdil 
denilen milyonlar memnun olacaktır. Bir ge
cikmeye meydan vermeden bu kanunu çıkar
manızı bilhassa rica ediyorum. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar) 

REÎS — 11 Mayıs Cuma gününün Rama
zan Bayramı arifesine rastlaması dolayisiyle o 
gün toplantı yapılmaması ve 16 Mayıs Çarşam
ba günü toplanılması hususunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

16 Mayıs Çarşamba günü saat 15 de topla
nılmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16,40 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRÎRİ SUAL VE CEVABI 

i. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Acıpa
yam'da Millî Müdafaa Vekâleti tarafından Ad
liye Vekâletine verilen bina hakkındaki sualine, 
Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk ile Nafıa 
Vekili Muammer Çavuşoğlu'nun tahrirî cevap
ları (7/134) 

10. X I . 1956 
T. B. M. M. Yüksek Makamına 

Aşağıda yazılı suallerimin Adliye ve Nafıa 
vekilleri tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delâletinizi rica ederiz. 
Denizli Mebusu 

Baha Akşit 

1. Millî Müdafaa Vekâleti tarafından Acı
payam'da Adliye Vekâletine verilen binanın tah
sis tarihi nedir? 

2. Tahsis tarihinde teslim edilmiş bulunan 
kereste ve emsali malzeme ne şekilde muhafaza 
edilmektedir ? 

3. Binada ne gibi tadilât yapılmıştır! 1952 -
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1953 senelerinde yapılmış olan tadilât plânı tatbik I 
mevkiine konmuş mudur? 

4. Binanın yıkılmaya terk edilmiş olmasın
dan ve millî servetin zıyaa uğramasından dolayı 
mesul olan hangi makamdır? 

Ne zamana kadar bu halde bırakılacaktır? 

T. C. 
Adliye Vekâleti 9 1 . III•. 1956 

Levazım Müdürlüğü 
Sayı: 

368Ş Genel 2336 
özel 

özü: Acıpayam kığla binası hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği 
Yüksek Makamına 

1 1 . I I . 1956 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
ifadesiyle alman 7 -134/2361/10470,sayılı yasa
nıza kargılık: 

Acıpayam'da Millî Müdafaa Vekâletinden 
devrolunan natamam kışla binası 15 Mayıs 1952 
tarihinde vekâletimize tahsis edilmiş olup bina
da mevcut kereste ve emsali gibi malzemelerin 
maliyece yedemin sıfatiyle askerlik şubesi re
isliğine teslim edilerek bu binada muhafaza 
edilmekte olduğu mahallinden alman yazılar
dan anlaşılmıştır. 

Mezkûr binanın tamir ve tadil edilmek sure
tiyle adliye binası haline ifrağı için, mahallî 
belediye kalfası tarafından hazırlanan 29 272 
liralık keşif özeti ve tadilât plânı tetkik edil
mek ve gereği yapılmak üzere Nafıa Vekâletine 
takdim kılınmış ve müşarünileyh vtekâletçe ma
hallinde, fen elemanlarına yaptırılan tetkikat 
neticesinde; projenin işletme bakımından ki
fayetsiz olduğu ve natamam kışlanın adliye bi
nası haline getirilmesinde teknik ve iktisadi bir 
faide temin edilemiyeceği, bu gibi harap bina
ların tamir ve tadili için yapılan ilk keşiflerin 
tatbikat sırasında sabit kalmadığı, işe başlan
dıktan sonra birçok kısımlarından istifade edi-
lemiyeceğinin anlaşılması üzerine, imalâtın yı
kılarak yeniden yapılmak mecburiyetinin hâsıl 
olduğu, bu halin ise ilk keşif haricinde pek çok 
imalât yapılmasını zaruri kıldığı ve neticede 
ilk tahminin fevkinde birçok masraflara yol aç
tığı, ayrıca taksimat bakımmdan da mevcut 
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kısımlara bağlı kalınacağından yapıtaeak olan 
tadilâtın kullanma bakımından ihtiyacı karşüı-
yamıyacağı, bunun yerine yeni bir bina yaptı
rılmasının daha uygun olacağı ve bu sebeplerle 
binada her hangi bir tadilâtın fennen mümkün 
olamıyacağı mütalâasına varılması üzerine kış
lanın adliye binası haline ifrağından sarfmaaar 
edilmiş bulunduğuna bilgileri aaygiyle arz olu
nur. 

Adliye Vekili 
Prof Dr. H. Avni Göktürk 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 23 . I I . 1956 

Hususi Kalom 
Sayı: 167 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

.11.11.1956 gün ve 2361/10470 sayılı yazı 
karşılığıdır : 

Acıpayam kazasında Millî Müdafaa Vekâ
letince Adliye Vekâletine verilen bina hakkın
da Denizli Mebusu Baha Akşit'in yazılı sorusu
na gerekli cevabın verilebilmesi için Denizli 
Valiliğinden mütemmim malûmat istenmiştir. 

Alınacak cevaba göre gerekli bilginin sunu
lacağını saygılarımla arz ederim. 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

T. C. 
Nafıa Vekâleti § . V . 1956 

Hususi Kalem 
Sayı: 304 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

23 . I I . 1956 tarih ve 134 sayılı yazınıza ek
tir : 

Acıpayam'da Millî Müdafaa Vekâleti tara
fından Adliye Vekâletine verilen bina hakkın
da Denizli Mebusu Baha Akşit tarafından veri
len tahrirî sual takririne hazırlanan cevabın 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 
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Acıpayam'da Millî Müdafaa Vekâleti tara

rından Adliye Vekâletine verilen bina hakkın
da Denizli Mebusu Baha Akşit'in tahrirî sual 
takriri aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. Acıpayam'daki Kışla binası 15 . I I . 1952 
tarihinde Millî Müdafaa Vekâletince Adliye 
Vekâletine devredilmiştir. 

2. Devir ve tahsis sırasında mevcut malze
menin, Acıpayam Adliyesince yediemin olarak 
o tarihteki Askerlik Şubesi Reisine teslim edil
diği, bılâhara bu malzeme ile binanın sınırları
nın tahdidedildiği ve doğramalarının yenilen
diği, ayrıca binaya bir hamam ve mutfak yap
tırıldığı, Denizli Valiliğinin 32. I I I . 1956 gün 
ve 953/309 -1395 sayılı yazısiyle bildirilmekte
dir. 

3. Binada bugüne kadar hiçbir tadilât ya
pılmamıştır. 

Esasen, binanın adliye binası haline ifrağı 
için 1952 yılında yapılan tetkikat neticesinde 
bunun 130 bin lira ile başarılabileceği, mezkûr 
binanın adliye binası hâline ifrağına karar ve
rilse bile, teknik ve iktisadi bakımdan bir fay
da sağlanamıyacağı harap binaların tamir ve 
tadilinde, tatbikat sırasında ilk keşiflerin hiç
bir zaman sabit kalmadığı, işe başlandıktan son
ra birçok kısımlardan istifade edilemiyeceğinin 
anlaşılması üzerine, bu imalâtın yıkılarak yeni
den yapılmak mecburiyetinin hâsıl olduğu, bu 
hal ise yine ilk keşif haricinde pek çok yeni 
imalâtın yapılmasını zaruri kıldığı ve neticede 
tahminin fevkinde pek çok masraflara yol aç
tığı ayrıca taksimat bakımından da mevcut kı
sımlara bağlı kalmıldığından; yapılacak olan ta
dillerin kullanma bakımından ihtiyacı karşılıya-
madığmln tecrübelerle sabit olduğu, bu bakım
dan, keyfiyetin tetkik edilerek yapılacak mua
melenin bildirilmesi, örneği ekli 10 . IX . 1953 
gün ve 25099 sayılı yazı ile Adliye Vekâletin
den istenmişse de, bir cevap alınamamıştır. 

4. Bina Adliye Vekâletine devredilmiş bu
lunduğuna ve keyfiyet yukarda beyan edildi
ği veçhile Adliye Vekâletine bildirildiğine gö
re, vekâletimizce yapılacak her hangi bir mua
mele bulunmamaktadır. 
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Kegif 

D : 18-1 10.1X1953 
25099 

Özü : Acıpayam kı^a binası .ta
dili Hk. 

Adliye Vekâletine 
Levazım Müdürlüğü : 
Malûmları olduğu üzere Acıpayam'da As

kerlik Şubesi yanında bulunan kışla binasının 
tadil ve esaslı tamir edilmek suretiyle adalet bi
nası haline ifrağı için 1952 yılında mahallinde 
yapılan tetkikat neticesinde bu işin 130 bin lira
ya mal olunabileceği anlaşılmış ve yaptırılmasın
dan vekâletlerince sarfınazar edilmiştir. 

Bu defa mahallinde tanzim edilip Bayındır
lık Müdürlüğünün 25'. VII . 1953 gün ve 2196/ 
309-953 sayılı yazısına ilişik olarak alman 
(82 849,53) lira tutarındaki keşif evrakının ye
niden incelenmesinde : 

ölçülerin umumiyetle az ve eksik tutulduğu 
görülmüştür. Misal olarak : Betonarme betonu, 
demiri ve kalıbı tutarının bir misli daha fazla 
olması icabetmektedir. Yalnız bu üç kalemde 30 
bin lira kadar bir artış olacağına göre diğer öl
çülerde de buna yakın bir çoğalma olacağı hesa
ba katılırsa keşfin 130 - 135 bin lirayı bulması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Bu itibarla kışla binasının tadilen adalet bi
nasına ifrağı halinde teknik ve iktisadi bakım
lardan bir fayda melhuz bulunmamaktadır. Bu 
gibi harap binaların tamir ve tadili için yapılan 
ilk keşiflerin hiçbir zaman tatbikat sırasında sa
bit kalmadığı, işe başlanıldıktan sonra birçok 
kısımlardan istifade edilemiyeceği anlaşılması 
üzerine bu imalâtın yıkılarak yeniden yapılmak 
mecburiyetinin hâsıl olduğu, bu hal ise, ilk ke
şif haricinde pek çok yeni imalât yapılmasını za
ruri kıldığı ve neticede ilk tahminin fevkinde 
birçok masraflara yol açtığı, ayrıca taksimat 
bakımından da mevcut kısımlara bağlı kalındı
ğından yapılacak olan tadillerin kullanma bakı
mından da ihtiyacı karşılamadığı birçok misal
lerle sabit bulunmaktadır. 

Keyfiyetin bir defa da vekâletlerince tetkik 
edilerek bu husustaki mütalâlarmın bildirilmesi
ne müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 

Bayındırlık Vekili 
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TASHİHLER 

60 neı İnikat Zabıt Ceridesine bağlı 131 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacaktır: 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

8 1 16-18 hastahaneler sıhhat ve İçtimai hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 
kuramlar eczacıları Muavenet kurumlar eczacıları 

D. D. 

5 Başeczacı 
6 eczacı 

1 19 hastaneler ve İçtimai Muave 
net kurumları diş tabibleri 

1 22 hastahaneler ve içtimai mua 
venet kurumları idare memur 
lan 

6 Başeczacı 
7 eczacı 

hastahaneler, sıhhat ve içtimai 
muavenet kurumları diş tabipleri 
hastahaneler, sıhhat ve içtimai 
muavenet kurumları idare me
murları 
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TASHİHLER 

60 neı İnikat Zabıt Ceridesine bağlı 131 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacaktır: 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

16-18 hastahaneler sıhhat ve İçtimai hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 
kurumlar eczacıları Muavenet kurumlar eczacıları 

D. D. 

5 Başeezacı 6 Başeczacı 
6 eczacı 7 eczacı 

19 hastaneler- ve İçtimai Muave hastahaneler, sıhhat ve içtimai 
net kurumları diş tabibleri muavenet kurumları diş tabipleri 

22 hastahaneler ve içtimai mua hastahaneler, sıhhat ve içtimai 
venet kurumları idare memur muavenet kurumları idare me-
lan murları 
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