
DONEM : VIII C İ L T : 11 TOPLANTI : 2 

T. B. M. M 

Ellinci Birleşim 

21. IV. 1948 Çarşamba 
»• mm& ı ı 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 84 
2. — Havale edilen kâğıtlar 84 
3. — Sorular ve cevaplar 84,117 
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-

lioğlu'nım, 1947 yılı buğday alını baremi ile 
harice çıkarılan hububat ve 7 Eylül kararı 
dolayısiyle yükselen fiyat üzerinden fark 
olarak komüsyon istenip istenmediğine ve 
Ofis Genel Müdürlüğü karariyle kimlerin 
Ofisten çıkarıldığına dair Ticaret Bakanlı
ğından sözlü sorusu. 84 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Erzurum Toprak Ofisinde yapılan 
suiistimale dair Ticaret Bakanlığından söz
lü sorusu 84 

3. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza 
Kırsever'in, Çanakkale'ye bağlı Kumkale 
bölgesindeki bataklıkların kurutulması için 

açılacak kanal hakkındaki sorusuna, Bayın
dırlık Bakanı Kasım Gülek'in yazılı cevabı 

Sayfa 

117 

4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 
sunuşları 85 

İ. — Bolu Milletvekili Dr. Zilini Ülfeen'-
in öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/227) 85 

2. — Zonguldak Milletvekili Ali Rıza 
încealemdaroğlu 'nun, gemi satmalmak için 
Amerika'ya gönderilen heyetler hakkında 
Ulaştırma Bakanından Meclis.soruşturması
na dair önergesi (4/79) 85:96,96:117 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ke
mal Özeoban ve 3 arkadaşının, gemi satmal
mak için Amerika'ya gönderilen heyetler 
hakkında Meclis soruşturulması yapılma
sına dair önergesi (4/81) 85:96,96:117 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 
gemi satınalmak için Amerika'ya gönderilen 
heyetler hakkındaki sözlü sorusuna, Ulaştırma 
Kakanı •Şükrü Koçak cevap verdi; 

Tunceli Milletvekili Nccmeddin Sal tir Sılan'-
m, 5098 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üze
rine Batıdan Doğuya dönenlerin topraklandırıla
rak yerleştirilmelerine, Doğu İlleriyle Tunce
li'nde Toprak Kanununun uygulanması için ne 
düşünüldüğüne ve toprak dağıtımını çabuklaştı-
rıcı bir program olup olmadığına dair olan sözlü 
sorusuna, Tarım Bakanı Tahsin Coşkan cevap 
verdi; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklenme
sine dair olan 48G2 sayılı Kanuna bağlı bir ve 
iki sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun kabul olundu; 

2 1 . İVr. 1948 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon, Milletvekili İsparta Milletvekili 

R. Karadeniz S. Koksal 
Kâtip 

Urt'a Milletvekili 
A. Alan 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
1947 yılı buğday alım baremi ile harice çıkarılan 
hububat ve 7 Eylül kararı dolayısiyle yükselen 
fiyat üzerinden fark olarak komüsyon istenip is
tenmediğine ve Ofis Genel Müdürlüğü karariyle 
kimlerin Ofisten çıkarıldığına dair sözlü sorusu 

3. — SORU 

Tica ret Bakanlığına gönderilmişi ir. 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nıın, Erzurum Toprak Ofisinde yapılan sui
istimale dair sözlü sorusu Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — İl Özel İdaresi Kanunu tasarısı (1/34.1) 

(Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, Millî 
Eğitim, Maliye, Bütçe ve İçişleri Komisyonla
rına) ; 

2. — Zonguldak Maden, Başçavuş Okulu ile 
Maden Teknisiyen Okulunun Millî Eğitim Ba
kanlığına devri hakkında kanun tasarısı (1/342) 
(Ekonomi, Millî Mğitinı ve Bütçe Komisyonla
rına); 

Teklifler 
3. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü

şünsel'in, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun geçici maddesine iki fıkra eklenmesine dair 

kanun teklifi (2/98) (Adalet, Millî Savunma, 
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

4. — Niğde Milletvekilleri Rıfat (Jürsoy ve 
Hüseyin Ulusoy'un, Muamele Vergisi hakkkın-
daki 3843 sayılı Kanunun onuncu maddesinin 
4700 sayılı Kanunla değiştirilen beşinci fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/99) 
(Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Tezkere 
5. — Vakfıkebir İlçesinin Ağır Köyünden 

İlacı Ahmetoğlu Mehmet Akbulut ve Melikşc Kö
yünden Mustafaoğlu Yusuf Bahadır'in ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/228) (Adalet Komisyonuna). 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ol. Ali Fuad Cebesoy 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (Urfa). 

BAŞKAN — Birleşim açılmıştır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANIN 

1. — Holü Milletvekili Dr. Zihni ('i gen'in öl
düğüne dair••'Başbakanlık tezkeresi (3/227) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
lîolıı Milletvekili Dr. Zihni Ülgeırin 11 . IV . 

1948 tarihinde öldüğü, İçişleri Bakanlığından 
alman 14 . IV . 1948 tarih ve 2^:502/11/6ÎV20 
sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

Hasan Saka 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hâtırasını taziz 
için iki dakika ayakta sükût edelim. 

(İki dakika' ayakta saygı sükûtu yapıldı). 

2. — Zonguldak Milletvekili Ali Hıza tnce-
alemdaroğlu'nun, demi satınalmak için Ameri
ka'ya gönderilen heyetler hakkında Vlaşlırma 
l\akanından Meelis soruşturması yapılmasına 
dair önergesi (i/79) 

19 . IV . 194S 
Yüksek Başkanlığa 

Amerika'ya gemi satınalmak üzere giden he
yetlere Bakanlık ve Dcnizyoları Umum Müdür
lüğü arasında çıkan ihtilâflar, Bakanlığın ida
resizliği ve birbiri ardından heyetler' değiştir
mesi yüzünden 150 000 000 Türk lirasını aşan 
zararlara, birçok fırsatların kaçırılmasına ve 
Amerika'da itibarımızın sarsıJmasma sebebiyet 
verildiği gazetlerde yazılmış ve Bakanlık bunla
rı tekzip edememiştir. 

Şimdi bu sözlü soru ile de hâdise elrafiyle 
ortaya konulmuş bulunuyor. 

Bu itibarla ve meselenin büyük ehemmiyeti 
nazara alınarak işin her cephesiyle aydınlatılma
sı için Mecliste görüşülmesine ve içtüzük'ün 
177 nci maddesine tevfikan, Meclis Komisyon-

r KAMUTAYA SUNUŞLARI 

larından biri veya özel bir komisyon tarafından 
hâdisenin esaslı şekilde incelenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Zonguldak 
Ali Rıza İncealemdaroğlu 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
özçoban ve 3 arkadaşının gemi şatınahnak için 
Amerika'ya gönderilen heyetler hakkında Mec
lis soruşturulması yapümetsma dair önergesi 
(4/81) 

BAŞKAN — Aynı konu hakkında diğer bir 
önerge vardır, onu da okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen bir soru önergesi münasebetiyle 19 . 

IV . 1948 günü yapılan Meclis toplantısındaki 
konuşmalarda Devlet Denizyolları, Devlet De
miryolları hesabına malzeme mubayaası için 
Amerika'ya gönderilen heyetlerden, birinci he
yetin çalışmalarına devam ettiği bir sırada ikin
ci bir heyet yollanmak ve bu ikinci heyet birin
ci heyetin elde ettiği neticeleri zararlı bir hale 
sokmak suretiyle memleket ve millet hesabına 
maddi ve mânevi büyük kayıplara sebebiyet 
verdiği yolunda iddialar ileri sürülmüştür. 

Bu iddiaların taşıdığı önem dolayısiyle ha
kikatin meydana çıkarılması yolunda Meclis so
ruşturması yapılmasını lüzumlu gördüğümüz
den bu takririmizin Zonguldak Milletvekili Ali 
Rıza İncealemdaroğlu tarafından verilen takrir 
ile birlikte Meclis Gündemine alınmasını rica 
ve teklif ederiz. 

Afyon Eskişehir 
Kemal özçoban Hasan Polatkan 

Kayseri Kütahya 
Kâmil Gündeş İhsan Şerif özgen 
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BAŞKAN — Ulaştırma. Bakan ı . İm önerge- 1 

lere cevap verecektir . 
ALİ RIZA İNUEAUEMDAROÛBU (Z(»ıı-

guldak) — Sayın a rkadaş la r ın ı ; 19 Nisan Bir
leşimimizden sonra Yüksek Başkanlığa l>ir öner
ce sunmuştum. Bu önergeyi verişim İçtü
zük 'ümüzün 177 nci maddesine istinad etmekte- ı 
dir . Yüksek müsaadenizle hu maddeyi aynen oku
yorum : 

(177 nci madde — Meclis hir iş hakk ında 
doğrudan doğruya ilgilenmek isterse hir soruş
t u rma komisyonu kura r , yahut Meclis komis- . 
y o n l a r m d a n birini bu işle ödevler. 

Bu gibi soruş turmalara girişilmesini ya Mil
letvekilleri , yahut komisyon teklif edebi l i r ) . 

Arkadaş la r , o gün soru sahibiyle Bakan 
a ras ındak i yapı lan soru ve cevaplamalarda He
yeti Umumiye tamamiyle aydın lanmadığı için 
Yüksek Meclisteki arkadaşlar ımızın bu işlerin 
mahiyet in i an lamalar ı için, İ ç tüzük 'ümüzün bu 
maddesine d a y a n a r a k böyle bir soruş turma ya
pı lmasında büyük fayda ve menfaat gördüm. 
Bakan ın o günkü izahatı Heyet i Umıımiyeyi ay-
dınla tmamış t ı r ve mademki '.Başkanlık, Ulaş
t ı rma Bakan ı t a ra f ından gerekli izahatın veri
leceğini söylüyor lar ; müsaade ederseniz Ulaş
t ı rma Bakan ı konuşsun, ondan sonra gerekli 
maruza t ıma devam edeceğim. 

ULAŞTIRMA B A K A N I .ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — Aziz arkadaşlarım, Sayın Zongul
dak Milletvekili İncealemdaroğlu 'nun şimdi oku
nan önergesi ile dört imzalı Demokrat Parti l i ar

kadaşlarımın önergesi şu mevzuları ihtiva etmekte
dir. Bu önergelere göre 1. giden heyetlerle Bakan
lık arasında ihtilâf çıkmış bulunması. 2. Bakanlı
ğın idaresizliği. 3. Sık sık heyetlerin değiştirilmiş 
olması. 4 Bu yüzden fırsatların kaçırılmış ve 
150 milyon liraya varan maddi ve Amerika 'da 
itibarımızın sarsılması gibi mânevi zarar lar hâsıl 
olması. 5 Bu hususta gazetelerde yapı lan neşri
yat ın tekzip edilmemiş olması. Bunun için bu 
meselelerin etrafiyle aydınlatı lması için Mecliste 
görüşülmesini ve İçtüzüğün 177 nci maddesi ge
reğince Meclis Komisyonlarından birine veya bir 
özel komisyona bu meselelerin tevdfiııi arkadaş
larımız istiyor. Arkadaşlarımızın suallerini' bu 
suretle tasnif ett ikten sonra sırasiyleıcevaplandı-
rarak Yüksek Heyetinizin takdirine bırakaca
ğım Evvelâ,şurasını Yüksek Heyetinize arzede- J 
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yinı ki; giden heyetle Bakanlık ve Umum Mü
dür lük arasında bir ihtilâf varit değildir ve ola
maz. Bakanlığın, vazife ve salâhiyeti bakımın
dan kendi maiyetinde bulunan bir memurla bir 
ihtilâfa, düşeceğini, ben idare başında bulunan 
bir arkadaşınız sı i atiyle hiç kabul edemem. 

Yalnız zaman zaman bazı işlerin ihtiyaca, 
mevzuata, imkâna uygunluğu bakımından teşki
lâtın oradaki ve buradaki mütehassısları arasında 
görüş farkları olmuştur. 

Bu ^övıış farkları Bakanlıkça ve Umum .Mü
dürlükçe incelenerek hangisi daha doğru ve isa
betli ise o teyit ve kabul edilmiştir. Meselâ Hıfzı 
Oğuz Bekata arkadaşımız Pazartesi Oturumunda, 
altı Yiktori vapurunun alınması hususunun se
lefim Sayın Cebcsoy tarafından kabul edilmiş ve 
Heyete emredilmiş olduğu halde yeni gelen Ba
kanın hu karar ı bozmuş, bu vapurları almaktan 
vazgeçmiş, fırsatı kaçırmış ve memleket büyük 
zararlara uğramış olduğunu söylemişti. 

Evvelâ bu işin esaslı olarak Yüksek Huzuru
nuzda belirtilmesi için müsaadenizle ve Reisimi
zin müsaadesiyle, selefim bulundukları zamanda 
heyet böyle bir teklif yapmış mıdır ve kendisi 
böyle bir teklifi kabul buyurmuş ıııiKİui'.' imi fen 
Meclis huzurunda açıklarlarsa aşağıya doğru olan 
bevauatmı daha kolay olacaktır. 

BAŞKAN — Siz söyleyiniz, ben sonra söyle
rim, zannederim ki, buradan söyliyemenı (De
vam devam sesleri). 

ADNAN M E N D E R E S (Kütahya) - B a ş t a n 
söylemeleri lâzımdı. 

BAŞKAN — Siz söyleyin, sonra ben söyle
rim. 

U L A Ş T İ R M A B A K A N I ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Devamla) — Arkadaş la r ım. Marilinı Komisyo
nunun satışından faydalanmamız Amerika Hükü
meti tarafından Hariciyemize bildirilmiş ve 12 
vapurun bize ayrılmış olduğu işaret olunmuştur. 
Bu vapur lardan altısı Yiktori tipi, altısı da di
ğer t iplerdir. Ben Bakanlığa geldikten sonra 
elime geçen bu dosyada, hariciyeden 12 gemi hak
kında gelen kâğıt , ' ş imdi fikir, düşünce ve kana
at ini bildirmek üzere, Devlet Denizyolları İdare
sine gönderilmiştir. Devlet Denizyolları bu va
pur lardan altınının ve hattâ 12 sinin motorlu 
olmasından, ötedenberi kendi elamanlarımızın, 
teknisi.venlerinıizin kömür üzerinde çalışmaların-! 
dan ve diğer bazı teknik sebeplerden dolayı birta
kım müşküller çıkacağını belirtmiş ve imkân var-
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sa kömür üzerine kurulmuş olan vapurlardan 
alınmasını istemiştir. 

Bendeniz şahsan işe müdahale ettim. Bugün 
Dünya gidişine göre motörleşme zaruretini duy
dum. Binaenaleyh vapurların, bundan sonra mo-
törle mücehhez olması gerektiğini ve ancak buna 
uygun olarak yürüyeceğimizi belirttim. Tekni-
siyenleri ile ve kendileri ile yaptığım müzakere
lerden sonra, bu fikrim Denizyolları tarafından 
da kabul edildi. Böylece kömürlü mü olsun, ma
zotlu mu olsun, ihtilâfı halledildi. Heyet on bin 
beşer yüz tonluk 6 Viktori tipi geminin yolcu 
\apuruna tahvilini istediğini ve yolcu vapuru ih
tiyacımızın bunlarla kısmen olsun telâfi edilme
sini düşündüğünü bildirmiştir. Halbuki Devlet 
Denizyolları İdaresi Heyeti" Fenniyesi ve teknik 
adamları böyle büyük şileplerin ' yolcu vapurla
rına tahvilinde birçok masrafların çıkacağını ve 
yeni yaptırılacak vapurlardan daha pahalıya mal 
olacağını ve binaenaleyh bunların ancak şilep 
olarak kullanılabilmesinin icabetmekte olduğunu 
bildirmişlerdir. Heyeti Fenniyeyi tekrar Anka
ra'ya çağırdım -ve bu görüşmeleri Bakanlar Ku
rulunda arkadaşlarıma da arzettim. Bakanlar 
Kurulu, ozamanm Ekonomi Bakanı bulunan 
Tahsin Bekir Balta, Ticaret Bakanı Atıf İnan ve 
Maliye Bakanı rahmetli Halid Nazmi Keşmir'i 
bu toplantıya ve bu konuşmaya memur etti. Bir
likte yaptığımız konuşmalar sırasında teknisiyen-
ler, altı viktori tipindeki 10 500 tonluk gemile
rin kendi memleket sahillerimizde, kendi memle
ket istihsalimizin naklinde büyük tonajı taşıdık
ları için bunların idareye daha masraflı olacağı
nı ve esasen, posta vapuruna tahvilinin katiyen 
doğru olmıyacağmı bir kere de orada söyliyerek 
sahillerimizin o kadar derin, olmadığım, binaen
aleyh bunların su kesiminin de bu gibi sahillere 
açıkta kalmasına, limanlarımızın olmaması do-
layısiylede, bu gemilerin açıklarda büyük tahmil 
ve tahliye masraflarını üzerine alacağını belirtti
ler, anlattılar, arkadaşlarım da dinledi. 

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunda konuş
tuk. Şimdilik bu altı viktorinin, alınmasını tehir 
edelim dedik ve yalnız Kastamonu, Rize ve saire 
isimlerini taşıyan diğer altı şilebi almayı karar
laştırdık. Binaenaleyh Hıfzı Oğuz Bekata arka
daşıma cevap- olarak arzedeyim ki; benden evvel 
buna dair bir karar verilen'bir dosya Bakanlıkta 
mevcut değildir. Ben »çalışmalarımda selefleri
min yaptıkları işleri bozmak değil, bilâkis bun-
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lan intaç etmek gibi bir karakter taşıdığımı arka
daşlarıma burada belirtmek isterim. 

Veni bir atelye tesisi, kaçırılan fırsatlardan biri 
de bu imiş. Bu münasebetle şunu da arzedeyim ki, 
Devlet Denizyolları mubayaa ve tesislerinin, tonaj 
artırma işinin, ünite ilâvesi mevzularının; kendi 
kuvvetine, malî kudretine ve günün ieaplarile 
memleket istihsaline bağlı olduğunu burada ha
tırlatmak isterim. Alınacak her ne olursa olsun 
idareye gelen teklifler teknik, heyete verilir. Tek
nik heyet tetkik eder, idare encümenin<j gider ve 
oradan karar alır, muhtar olan bu idarenin ka
rarı Bakanlığın tasvibine arzolunur. Mevzuat 
budur. Bu mevzuat haricinde bir iş yapmasına 
imkânı maddi yoktur. 

Binaenaleyh her ne teklif gelirse gelsin, mu
bayaaya teşebbüs edilirse edilsin gerek Denu 
ve gerekse Demiryolları bu formaliteyi takiı. 
etmek ve kanunun bu emrini yerine getirmek 
mecburiyetindedirler. 

Atelye tesisi hususunda, zaten bu heyet gi
derken kendilerine verilen salâhiyet; yeni vapur 
siparişi, yeni vapur alması, Haliç ve îstinye şan
tiyelerimizin takviyesine dair tesislerin mubayaa 
sı gibi işler vardır. Aynı zamanda buradan gi
derken kendilerine verilmiş olan para beş milyon 
dolarlık kredi ve beş -milyon dolarlık efektiften 
ibaretti. 

Bakanlığa geldikten sonra yeni bir atelye te
sisini realize etmek imkânlarını aradım ve bul
dum. Yüksek Heyetinizin de malûmudur ki, 
(export İmportbank) kredisinden sarfedilmiyen 
paralar Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir. 
1-K") -milyon dolardan ibaret olan bu.paradan bir 
bucuk milyonu Denizyolları fabrikalarının tev
siine, noksanlarının tamamlanmasına ve bu şanti
yelerin evvelâ gemi tamir edebilecek kabiliyete 
getirilmesine tahsis -edilmiştir. Böyle bir atelye-
nin alınması da heyete emredilmiştir. Heyetten' 
gelen ve demin atfettiğim gibi teknik kuruldan 
ve idare encümeninden geçecek olan bu teklif, gö
rüldü ki; vuzuhsuz, kifayetsiz, ciddiyetten çok 
uzak bir teklifti. Nitekim içerisindeki bazı alât 
ve edevatın fiyatı İstanbul piyasası fiyatına na
zaran, bir misli fazladır. Genel Müdürlük bana 
bunu izah etti ve bu teklifin iade edilmesini ve 
yeniden incelemesinin .emredilmesin! söyledi. 

Arkadaşını buyu*ftülatf*ki, eğer bu altı vapur 
alınmış.olsaydı, bir hesapla 100 milyon lira ka-
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zanılaeaktı ve diğer ayrı bir hesapla da Ameri
ka'dan mubayaa etmiş olduğumuz lokomotifleri 
bu vapurlarla nakletmek imkânını bulacaktık. 
Arkadaşıma bu malûmatı herhalde bu teknik işin 
cok uzağında olan. birisinin anlattığına kaniim. 
(Jünkü, dünyada lokomotiflerin naklini temin 
edebilecek 4 - 5 vapur vardır. Bu vapurlar kat
lıdır, raylıdır, Adeta demiryolu üzerinde yürür 
gibi lokomotifler yerleştirilir ve bunların ayrı 
teknik adamları ve mühendisleri vardır. Bunlar 
o vapurda bu lokomotiflerin .yerleştirilmesi, ta-
kozlanması, tahkim edilmesi gibi bütün işlerini 
yaparlar ve her kattaki lokomotifleri muntaza
man muayene ederler. Bir lokomotif yerinden oy
nadığı zaman o vapur hemen, denizin dibine gi
der Ye nihayet bunun misali olarak Fransa'ya 
nakledilen lokomotiflerin geçirdiği facia orta
dadır. Binaenaleyh o vapurlarla bu lokomotifler 
nakledilenle/; ayrıca bu vapurların vinçleri bu 
lokomotifleri tahliye ve tahmile müsait değildir. 
Binaenaleyh arada tahaddüs eden bu görüş, an
layış ve teknik fark daima ve her yerde, her ida
rede teknisiyenler arasında hadis olacak ha! ve 
işlerdendir. 

Yine Hıfzı Oğuz arkadaşımız pazartesi günkü 
konuşmasında birbiri ardı sıra gönderilen heyet
ler dolayısiyle işlerin geciktiğini ve tamir fiyat
larının arttığını ve binaenaleyh bu yüzden beş 
altı milyon dolara mal olacak altı vapur tamirinin 
bugün sekiz milyonu aştığını ve binnetice memle
ketin mutazarrır bulunduğunu ifade etmiş bulu
nuyorlar. Bilmiyorum bu rakamı nereden al
mışlar.' Bu vapurların tamir şartnamesi daha 
yeni hazırlanmış, şantiyelere verilmiş, şantiye
lerden teklifler gelmemiş, bu teklifler tetkik 
edilmemiş ve bu teklifler burada teknik komite
ye gelip tevdi edilmemiştir. Binaenaleyh zanne- -
dersem bu işte bir yanlışlık olduğunu sanmak
tayım . 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki Pazartesi 
günü yaptığını açıklamada l'mum Müdürün yap
tığı işleri söylerken vapurların şartnamelerinin 
şantiyelere yeni verilmiş olduğunu ve şantiye
lerin ayın 29 unda teklifleri oradaki heyete ve
receğini ve bu heyet de bunu tetkik ve görüş ve 
kanaatlerini tesbit ettikten sonra Devlet'Deniz
yolları 01 e neti Müdürlüğü lekhisiyeulerine gönde
receğini v c o t ek nişiydiler ;de tetkik ettikten 
sonra İdare Fmcümcni tasdik edecek ve ben de 

bunu tasvip ettikten sonra oraya göndereceğim 
ve orada bu işler tamamlanacak. 

Bakanlığın idaresizliği: 
Umumi olarak şurasını arzedeyinı ki; benim 

iradesizliğimin derecesini, kıymetini nasıl ölç
tüler ve nasıl müşahade buyurdular? Ben kendi
mi yüksek bir idare adamı olarak size takdim 
edecek değilim, siz beni tanırsınız. Fakat şunu 
katiyetle ve iftiharla söyliyebilirim ki mesuli-

. yet ini altındaki müesseselerin sevkıı idaresinde, 
gidişinde, duruşunda hassasiyet ve onların üze
rinde nüfuzu nazar sahibi bir arkadaşınızım. 
(Soldan bravo sesleri) 

Eğer idaresiz bir bakan, idaresizliği tesbit 
edilmiş olan bir bakan mevkiinde kalırsa o 
hükümetin gidişi, o devletin duruşu mevzuuba-
his olmaz, sizler de o adamı yerinde tutmaz, der
hal reyinizi verir kapı dışarı edersiniz. ( Alkış
lar, Bravo sesleri) 

Binaenaleyh gidişimi, icraatımı beğeni]) be
ğenmemek sizin elinizdedir. Ona göre itimadı
nızı bana verir veyahut esirgersiniz. 

Birbiri ardından heyetler değiştirilmesi: 
Amerikaya 4fi Martında Zeneirkıran'nı reisli

ğinde terekküp eden ve geçen günkü maruzatım
da burada arz ve izah ettiğim şekilde 9 kişiden 
mürekkep Demiryolu ve Denizyolu mütehassısla
rından ibaret olan bir heyet gönderdik. Bu heyet
ten işleri kalnııyanlar, işlerini bitirenler zamanla 
memlekete çağrılmışlardır. Demiryolları heyeti 
işini bitirmiş ve işini bitirdiği için 1947 başın
da. memlekete çağrılmıştır. 

Denizyolu heyeti içinde bulunan bir kaptan. 
da. İstanbul Ya] > urun un tamirinden sonra İs
tanbul Yapıırunu alarak memlekete dönmüştür. 
Demek ki 1947 sonlarına kadar bu heyetin kad
rosu arzettiğim şekilde hemen hemen arızasız 
şekilde devanı etmiştir. Fakat 1947 sonundan iti
baren bu heyetin çalışmalarında muhtelif ma
kamlara muhtelif söylentiler gelmeğe başlamış
tı. teraatmdan zararlar, iskandallar olacağı ko
kusunu duymağa, başlamıştık.. Kendilerine za
man. zaman ihtarlarda bulunduk. Denizyolları 
l'mum Müdürü tarafından ihtarb'ırda bulunuldu. 
denıiıv arzettiğim şantiyenin, tamir atelyesine 
ait olan malzeme gibi1- ondan sonra Amerika'da 

bulantı]) da buraya dönmüş olan ve büyük makam
larımızın birisini de vaktiyle işgal etmiş bulunan 
sözüne inanılır bir arkadaşımız Denizyolları 

ŞŞ 
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Umum Müdürü ile görüşürken... (Kimdir? ses- I 
leri) 

Ali Kana Bey, görüşürken muvazaa yolu ile 
vapur almaya heyetin teşebbüste bulunduğunu 
ve bir dolandırıcının eline düşmüş olduklarını, 

binaenaleyh bu işi dikkate almamızı söyledi. Deniz
yolları Umum Müdürü de bunu bana intikal 
ettirmiş bulunuyor. (Hangi tarihte? sesleri) 

1947 sonlarına doğru Maliye Hakanlığına da, 
orada bulunan. Maliye mümessilleri tarafından 
da bu gibi haberler gelmiş ve Maliyede para ver
mekte yavaş yavaş titizlik ve tereddüt içinde 
kalmış bulunuyor. Bu fi vapurun tamiri işi, ar-
zettiğim gibi, heyetin bildirdiği rakama göre 0 
milyonu tecavüz ediyordu. Vapurların alımı da 
2 700 000 dolardı. 6 vapur için bu 2 700 000 
doları peşin ödemek meşrut idi. Maliyemiz oza-
man bir döviz sıkıntısı geçiriyordu. 2 700 000 
doları verebilmek için beş ton altını terhin etmiş
ti. Fakat altı milyonu tecavüz eden ve henüz katî 
teklifler alınmamış bulunan ve şantiyelerde şart
nameleri tetkik edilmemiş olan bu tamir işinin 
daha nereye varacağı bizce de malûm değildi. Bi
naenaleyh kendilerine vapur tamiri için döviz 
sıkıntısında olduğumuzdan, döviz gönderemediği-
mizi, imkân varsa Fxport Import Bankasında 
Denizyolları için açılmış olan bir buçuk milyon 
doların bu işe kullanılması ve diğer taraftan 
Devlet Demiryolları için tahsis ettiği 3 milyon | 
doların da henüz kullanılmadığını bildiğim için 
bunu, yine ileride bu işe tahsis edileceğini düşü- | 
nerek, bu bir buçuk milyon lira üzerinde evvelâ 
Export Import Bankasının mütalâasını ah]) bana 
bildirmesini Heyet Başkanına yazdım. Heyet 
Başkanından aldığım cevapta; Fxport Import 
Bankası açmış olduğu krediden tamirata para 
tahsis edem iveceğin i banka statüsünün buna mü
sait olmadığını bildirdi. Vaziyeti Bankalar Kuru
luna arzcttim. Maliye Bakanına arzettim. Bina
enaleyh daha ödenmemiş olan 2 milyon 200 bin 
doların ödenmemesi ve bu paranın tutulması için 
Maliye Bakanına rica ettim. Çünkü ödediğimiz 
takdirde, vapurlar şantiyeye çekilmiş olacak, ta
mirat 6 milyon, sekiz milyon tutuyor ki, daha 
ne kadar tutacağı bugün iein belli değildir; tamir j 
masrafında, dö.yiz, tedarikinde zorluk çekeceğiz; 
2 700 000 doları, iptal etmiş olacağı^, vapurlarda, 
bundan evvelki vaziyette olduğu gibi, mezarlıkta 
kalmış olacaktı. Binaenaleyh bu vapurlarım,,ya 
îstçrjing sahasındaki ışan üyelerde veyahut kendi I 
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memleketimizde yapılabilecek kısımlarını ayırmak 
ve ona göre oradaki tamir masrafını azaltmak 
suretiyle bu işi tetkik etmek üzere ve demin ar-
zettiğim gibi aldığım kokular üzerinde lâzım ge
len malûmatı da bana vermek üzere buradan iki 
arkadaşı gönderdim. Yüksek Heyetinizce malûm-
durki bir Bakan kendi müessesesi üzerine bazı 
yanlış yollara doğru gidildiğini görünce bunun 
üzerinde hassas olmasını ve lâzım gelenleri oraya 
göndererek inceden inceye ve el altından tetkik 
ettirmesinin her halde lâzım ve zaruri olduğunu 
tasvip buyurursunuz. Binaenaleyh bu arkalaşlara 
da bu işler üzerinde bize gelen haberler hakkında 
bir inceleme yapması vazifesini de verdik. Bunlar 
oraya vardıktan sonra gerek bunlardan ve ge
rekse diğer inanılır kaynaklardan işlerde o vakte 
kadar hiç tahmin etmediğimiz, hiç beklemediğiniz 
bazı yolsuzluk haberleri geldi. Ve demin de ar-
zettiğim gibi Amerikaya gidip dönen o arkada
şımız muvazaa yolu ile vapur alma teşebbüsüne 
giriştikleri ve bir dolandırıcıya mühim bir mik
tar para kaptıracaklarını söylemişlerdir. 

Şimdi giden o arkadaşlardan gelmiş olan mek
tupları sırası ile okuyacağım. 

Aziz Derya ve Baran'in mektupları: 
Aziz Derya ve Renizi Baran'm mektupları 
Renizi Baran ve Aziz Derya tarafından yazı

lan 2 . XI . 1947 tarihli mektupta: Birinci he
yetten Süheyl Peyker'in kendilerine heyetin 
Amerikan makam ve müesseseleriyle teması
nın (Maken) namında bir Amerikalı tarafın
dan yapıldığı ve bütün işlerin hu adam tara
fından münakaşaya göre tertip edildiği ve son 
bir misal olarak 29 Kasımda (Merbilant) mü
essesesinin adamı tarafından heyetin ofisin»1 te
lefon edilerek mühendis Fahri Tanınan'm aran
dığı ve fakat karşısında bulunan Süheyl Pey-
ker'i Fahri Tanınan zanniyle (Maken tarafın
dan istenilen şekilde teklif yaptık ve buna ta
lep edilen konıüsyoıı da ilâve ettik, henüz bir 
netice çıkmadı: Bu iş «ittikçe uzuyor) dedi
ğini ve (Betlem) fabrikası müstesna diğer mü
esseselerin Maken'in komisyonunu nazarı dik
kate alarak teklifte bulunduklarını, yalnız bu 
fabrikanın (Maken) e inanmıyarak diğerlerine 
nazara.Myiıoksan bir teklifte bulunduğu heyetten 
Zincirkrran :ve Fahri Tanınan'in (Maken) ile 
diğer arkadaşlarından gizli olarak temasta bu
lundukları ve (Tot) ta'Hiir müessesesi direk-
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türünün Maken'in tazyiki karşısında kendileri
ne hususi bir görüşme yapmak istediğini yaz
mışlar. Heyetten Mesut Toygarın geri alına
rak tamir işleri için üc mühendis gönderilmesi 
muvafık olacağını bildirmişlerdir. 

4 . XI . 1947 tarihli mektupta da (Tot) mü
essesesinin mümessili geldi ve* bize şunları söy
ledi: Bizler tâmirat işleriniz hakkında anlaya
madığımız hallerle karşılaşıyoruz. Tahaddüs 
vdvn bu şekil itibariyle bizlerde nasıl hareket 
edeceğimizi anlıyamıyoruz, (Maken) isminde 
bir zat komisyonunuz namına müracaat ederek 
bazı taleplerde bulunmakta ve emirler ver
mektedir. 'Bu zat ile ilk defa olarak sizler gel
mezden evvel komisyonunuzun ofisinde tanış
tık. Ogün ofiste iki viktori gemisi ile büyük 
tankerin tamirleri için en müsait fiyat teklifi 
yapan bizim müessesemiz olduğu için bu işlere 
ait görüşmeleri yapıyorduk. Ofiste Zincirkıran, 
Fahri Tanınan ve Mesut Doğan ile bulunuyor
duk. (Maken) de geldi. Fahri Tanman İn
gilizce ifadeye daha muktedir olduğu için va
ziyeti izah ediyordu. Tanman Maken'i göste
rerek bu zat bizlere işlerimiz için faideler temin 
etmektedir. Hükümet müessesesi olduğumuz 
için kendisini nakden 1 atinin edemiyoruz. Siz 
bu hususu nazarı dikkate alarak kendisiyle an
laşmanız yerinde olur dedi ve bu zatı bize ta
nıttırdı. Maken bizimle daha sıkı temasa geçti. 
İki zat geldi bunların bu vaziyeti kabul edip 
etmiyeceklerini bilemiyoruz dedik, onların 
ehemmiyeti yoktur, işler görüştüğümüz şekil
de ve benim vereceğim talimat dairesinde ce
reyan edecektir, dedi. 

I>1 Kkiın 1947 Cumartesi günü Maken tek
rar merkezî idaremize geldi. Tehditkâr bir 1a-
vır takındı. Müdürü umumi muavinimize bu 
işlerin sahibi olduğunu ve iki viktori ile bü
yük tankerin tamiratından 90 bin doların ve
rilmesini ve talebi kabul edilmediği takdirde 
müessesemizde iş verilemiyeceğini yumruğunu 
masaya vurmak suretiyle ağır bir lisan ile, be
yan eyledi. -Bunun üzerine bitaraf bir durum
da.- olan Süheyl Peyker'i bularak kendisine bu 
durumu anlattık. Süheyl de İstanbul'dan ge
len iki zata bu durumun anlatılması icabettiği-
ni söyledi. Biz de müracaat ediyoruz. Bu. hal 
bizim müessesemizin ve sizin şerefinizle mütena
sip değildir. Piyasada şayi olmuştur. Birkaç 
gün evvel Amerika'nın birinci sınıf teçhiz- ve 

tefriş müessesesi olan (İliğin) firmasının mü
dürü.geldi. Bu Maken kimdir? Komisyon na
mına hareket ettiğini söylüyor ve bazı talepler
de bulunuyor. 

(Muntray) için teklifte bulunduk. Bir hayli 
masraf yaptık. Fakat bir netice çıkmadı, di
ye şikâyette bulundu. Sizden rica ederiz, bu 
vaziyeti hallediniz. Maken tamirat parasını 
kendisinin vereceğini ve parayı kendisinin 
bulduğunu, Türklerin parası olmadığını, kre
dinin kendisi tarafından temin edildiğini ve 
yardımı olmadan kendilerinin birşey yapanıı-
yacağmı söylüyor. Bu hususta bizi tenvir edi
niz, dedi. • 

4 . XII . 1947 tarihli, mektupta, ise daha ev
velkinden. (Maken) in istediklerine uynuyarak 
Monlray gemisi için diğer firmalardan (150) bin 
dolar kadar noksan fiat vermiş olan (Betlem) 
tersanesi mümessilinin Zincirkıran, Aziz, liemzi 
ve Süheyl hazır olduğu halde ofise gelerek 
(Firmasının arzusu iş almak olduğunu ve fabri-
kalarmdaki grev tamamen nihayet bulmuş ol
duğundan iş kaimi etmek ihtiyacında bulunduk
ların! ve binaenaleyh Montray için verdikleri 
teklifin neticesini öğrenmek istediğini söyle
dikten sonra firmamız bu. işte herkesçe malûm 
fAsit tesirlere kapılmıyarak vukubulan nalâyık 
talepleri kaimi etmiyerek teklif yapmıştır) dedi 
ve dönerek Zincirkıran'm yüzüne manalı bir su
rette baktı, sonra firma mümessilinin avdetini 
müteakip Zincirkıran'a bu haller burada olma
malıydı suretinde söyledikleri bazı sözlere kar
şı mumaileyhin (bu gibi tertibat alınmasının bir 
zaruret olduğunu, ve başarılan büyük işte kendi
lerine yardım, edenlere muavenet etmek ve hak
larını vermek için bu tedbirlere baş vurulduğu
nu) cevabını verdiğini yazıyorlar. (Resmî tahri
rat im1; sesleri) 

Hayır, mektup. 'Devlet Denizyolları Umum 
Müdürün;! gönderilen mektuptur, efendim. 

İşte arkadaşlarım, size bazı noktalarını oku
duğum br. mektuplar üzerine işle alâkalı yakın 
iş arkadaşlarımla da görüştüm. Bu, yalnız bir 
tarafın sözleri idi, diğer tarafı da dinlemek ve 
diğer tarafı da dinledikten sonra katî karar ve 
hükmümü vermek icabediyordu. Onun için he
yet içinde bulunan Fahri Tanınan'a tayyare ile 
buraya gelmesini emrettim. Geldi. Devlet. Deniz
yolları Umum Müdürü ve Müsteşar hazır oldu
ğu halde kendisini, dinledim ve dinlemeden ev-

90 
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vel lertip ettiğim suallerle şu suretle işe başla
dım. 

Siz işlet'iııi/ üzerinde komisyoncu kullandı
nız mı? Asla. 

Makyen ismindeki bir adamı nerede tamdı
nız ve ne gibi işlerde kullanıyorsunuz? Dedi ki, 
Makyen Cumhuriyet Partisinin Ne\v York kâti
bi veya mümessilidir. İyice hatırlamıyorum, za
bıt tutmadım, aft'mızı dilerim. Kendisi, bir gün 
ofise bir Amerikalı geldi, sizi eski Reisicumhur 
vo Cumhuriyet Partisinin reisi olan IToower gör
mek istiyor sizinle görüşmek istiyor dedi. dit
tik, kendisiyle görüştük. İşlerimiz üzerinde alâ
kadar olacağını söyledi, ve bize bir adam tavsi
ye etti. O adam ihtiyar olduğu için, o Makyen 
denilen adamı ihtiyar adam bize terfik etti. 

P>u adamı işte çalıştırdığınız zaman veya ça
lıştırmazdan evvel kendisine bir vaitte bulundu
nuz mu? diye sordum. Hayır, katiyen dedi. 
Fabrikalara bir komisyon verilmesini tavsiye 
ettiniz mi? Bir az düşündükten sonra, evvelâ, 
yok dedi ve sonra, ben Tot fabrikasının demin 
okuduğum ınektuplardaki fıkralarını kendisine 
hatırlattığım zaman, evet, biz bu adamın çalış
masına karşılık olmak üzere bir şeyin verilme
sini bazı müesseselere söyledik. Fakat size bu 
işi aksettirmek için vakit bulamadık veyahut 
buna bir prim verilmesi için de size vaktinde 
malûmat veremedik. Fahri Tanınan'm bu ifade
si ve Aziz Derya, Remzi Baraırın gönderdikle
ri mektuplar, bende, orada bir alevin çıkmakla 
olduğu kanaatini verdi. İşi Başbakanıma götür
düm, arz etlim. Bu iş kangren olmadan evvel bu 
heyetin oradan çekilmesini rica ettim. Başbaka
nım kabul buyurdu ve Heyetin geriye gelmesi 
emrini verdi. 

Bu kararı aldıktan sonra orada kalmış olan 
işlerin tasfiyesi için yine Başbakanıma mâru
zâtta bulundum, kendisine ait olan işleri için 
Devlet Denizyolları Umum Müdürünün bir he
yetle oraya gitmesini ve bu işleri orada tasfiye 
etmesini rica ettim. Kabul buyurdular. Ve 
üçüncü heyet denilen Devlet Denizyolları 
Umum Müdür Yusuf Ziya Bey teknik bir he
yetle gitti. Bunun sebep, saik ve zarureti arz-
ettiğim bu mektuplardan ve gelen malûmattan 
aldığım ve hissetiğinı kokudan ileri gelmekte
dir. Binaenaleyh bu vaziyet karşısında eli ko
lu bağlı olarak dursaydım sefaretimizden Dış
işleri Bakanlığına gelen mektup ve tezkereleri 
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de ve biraz sonra okuduktan sonra ve ben bu 
hâdiseleri açıkladıktan sonra bu hâdiselere 
karşı eli kolu bağlı kalsa idim bugün Yüksek 
Heyetinizin karşısına bu vaziyette çıkamıya-
caktım ve işini yapamamış ve hakikaten tnee-
alemdaroğlu arkadaşımızın dediği gibi idaresiz 
biı* bakanı bu kürsüye çıkarmış olacaktım. 
(Bravo sesleri). 

Bunu hemen tebliğ ettikten sonra kendisi
nin hareketini ve şimdiye kadar yapılmış işle
re ait dosyaları. Aziz Derya ve Remzi Baran'a 
devretmesini yazdım ve bu yazıları yazdıktan 
sonra Aziz Derya ve Remzi Baran'dan şikâyet
ler gelmeye başladı. Aziz Derya'um sicilinin 
bozuk olduğunu Zincirkırau bana yazdı. Remzi 
Baran'm da atıl, batıl olduğunu bildirdi. (Atıl, 
batıl sözleri, gülüşmeler, anlaşılmadı sesleri). 

Aziz Derya'nm sicilinin bozuk olduğunu, 
Renizi Baran'm ise ağır ve atıl olduğunu bil
dirdi. Binaenaleyh; buraya başka adamlar gön-
dermekliğimi ve bu işlerin bu adamlara devre-
dilmemesini bana yazdı. Ben devretmesini ken
disinin bitirmiş olduğu işlere ait dosyaları ala
rak memlekete dönmesini tekrar kendisinden 
rica ettim. Ve ricama da Fxport - İtnport Ban
kasından vapurların tamiri için va'dini aldığı 
sekiz milyonluk kredinin gelecek heyet tara
fından kullanılabilmesi şekil ve çarelerini tes-
bit etmesinin kendisinin vatani borçlarından 
olduğunu ilâve ettim. 

İşte arkadaşlarım, size tamamiyle açıkla
dım. Böyle sık sık heyet değiştirmek değil, he
yetleri takviye etmek hakkındaki tekııisiyenle-
rimizin görüşlerini, duyuşlarını, orada vapur
lar üzerinde inceleme ve aynı zamanda aldığı
mız, duyduğumuz haberler üzerinde bizi daha 
etraflı tenvir etmek için gönderdim. Gönder
mek de zannederim bir idaresizlik değil, bir 
Bakanın vazife ve salâhiyetidir. 

Bu muamele olurken, daha Denizyoları 
Umum Müdürü buradan hareket etmemişken 
Yaşington Büyük Elçiliğimizden Dışişleri Ba
kanlığına şu mektuplar geldi. (Resmî tahrirat 
mı! sesleri). 

Evet. 
Vaşington Büyük "Elçiliğinden Dışişleri Ba

kanlığımıza gelen 29" Aralık 1947 tarihli mek
tupta (Zincirkırau heyetinin muamelâtı hak

kında malî müşavirden alman rapor suretleri 
gönderilerek işin orada tahkiki için müfettişler 
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istenilmekte ve bunlar gelinceye kadar henüz I 
mukaveleye bağlanmamış olan ve tehirinde mah
zur bulunmıyan tamir ve mubayaa işlerinin dur
durulması tavsiye edilmektedir. 

Şurasını arzedeyim ki Denizyolları Umum 
Müdürünü göndermeden evvel ve heyetin çekil
mesine karar verilmeden evvel yalnız tankerler
le iki viktorinin tamirine başlanmışsa devam 
edilerek diğer altı vapur tamirinin ikinci emir 
verilinciye kadar durdurulacaktır, bunlar üze
rinde çalışmayınız dedim ve bu suretle de idari 
bir tedbir aldım. 

1. •—• Heyetin demiryolu malzemesinin nakli 
işinde önce Türkiye ile yaptığı işlerde suini
yetini açıkça ispat etmiş bulunan bu müessese
yi simsar olarak kullandığını ve bu simsarın 
bazı nakil işlerinde nakliyeci sıfatiyle de he
yete teklif yaparak bu vesile ile Devlet Demir
yollarının mümessili sıfatiyle aynı münakaşaya 
siren diğer firmalardan komüsyon istediğini ve 
bilhassa bu hareket tarzının piyasada ve malî 
mahafilde gayet fena tesir bıraktığını; 

2. — Denizyolları mubayaa işlerinde evvel
ce kolonya ticaretiyle meşgul iken şimdi Cum
huriyetçi Partinin Nevyork propaganda bü
rosunda müstahdem (Maken) isminde bir zatın 
heyetin mümessili sıfatiyle kullanılmakta oldu
ğunu ve bu şahsın mubayaa edilen bazı malze
me bedelleri üzerinden %.1.0 nispetinde bir ko
müsyon istediğini ve bu hareketin Fu-
ad Zincirkıran ve Fahri Tanınanca da malûm 
olduğunu hattâ bu iki zatın bu kondisyonlarda 
hissedar bulunduklarını ve Büyük Elçiliğin ih
tarına rağmen bu şahıs ile alâkalarını kesmiye-
rek bütün resmî m akanı a t ve müessesat ile te
maslarını bu zat vasıtasiyle yaptıklarını, 

8 — Amerika Kanunlarına mugayir olarak 
Demin arzetmiştim, muvazaalı mubayaa di

ye. !->imdi asıl resmî kâğıdı geliyor. 
Tki gemiyi muvazaa suretiyle almaya teşeb

büs edip buna Istavridis nammdaki bir kimse
nin idare ettiği ve bilâhara sahtekâr ve dolan
dırıcı olduğu sabit olan bir şirketi tavsit ve bu 
hususta onunla bir mukavele akdettiklerini ve 
hattâ Istavridis'in müzayedeye iştirak edecek 
pey akçesi olmadığından bunu denizyolları hesa
bından açılarak akreditifle finanse etmek iste
diklerini ve fakat mutemet sıfatiyle Maliye mü
şavirinin bu isteği yerine getirmekten imtina et
mesi üzerine mukavelenin tatbik mevkiine konu- I 
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lamamış olduğunu bunun üzerine Istavridis'in 
Akreditif açan (Chas Natianal Bank) a sahte ev
rak ibraz ederek akreditifin muhtevası olan 
385,000 doları almak istemiş ise de buna banka
nın mâni olduğunu, 

4 — Maliye Müşavirinin malî bir müessese
nin salahiyetli bir rüknü ile.... 

Ben burada bu müesseselerin adını zikretmi
yorum. Bu salahiyetli rüknün adını söylemiyo
rum. Çünkü matbuata geçmesi... Amerika Ban-
kalariyle büyük işlerimiz, malî işlerimiz vardır. 
(Doğru doğru ve bravo sesleri). 

Hattâ Dışişleri Bakanı arkadaşım da belki 
bunların okunmasından muzdariptir. Ne yapa
yım. 

Tekrar ediyorum (Maliye müşavirinin, Ma
liye müessesesinin salahiyetli bir rüknü... yap
tığı bir görüşmede bu zatm Zincirkıran'm Tür
kiye'ye döndükten sonra (Maken - in vaziyeti
nin ne olacağından bahis açarak onun vapurla
rın tamirinde % 2 ilâ 2,5 komisyon alacağını 
ve bunu tamir tezgâhlarının vereceğini söylemiş 
bulunduğunu, 

5 —• Demiryolları lokomotiflerinin nakliye
sini deruhte etmek isteyen Stern Şirketinin iş
lerini Maken'in takip ettiğini ve onlardan komüs
yon alacağını, diğer taraftan aynı işi nakliyeci 
sıfatiyle girmek teşebbüsünde bulunan Ünyon 
Transport Şirketinin heyetin mümessili sıfatiyle 
Stern müessesesinden para koparmağa çalıştığı
nı, Ünyon Şirketinin daha evvel Türkiye ile yap
tığı işlerde hüsnüniyetle hareket etmemiş bu
lunduğunu, Büyük elçinin emri üzerine Demir
yolları Tesellüm Heyeti Reisi Hakkı Oğan'a 
bildirerek nazarı dikkatini celbettiğini, 

Bu haberi de esasen vaktinden evvel almıştık 
ve Zincirkıran'a lokomotiflerin nakli işiyle ve 
demiryolu malzemesiyle meşgul olmamasını teb
liğ ettim. Ve bu lokomotif nakliyatı işini dur
durmuş ve burada bir eksiltme açmıştım. 

6. — Bir mütaahhidin Zincirkıran heyetini 
ofiste telefon ederek orada bulunan heyetten 
Seyfi Gürcay'a Makenin heyetçe alınması mev
zubahis olan malzeme bedelleri üzerinden % 
10 komüsyon istediğini söylediğini ve Seyfi 
Gürçay hâdiseyi Fahri Tanınan'a anlattığım ve 
Fahri Tanman'm bu sebeple Fuad Zincirkıran'a 
(Maken fazla ileri gidiyor. Söyleyin bu kadar 
ileri gitmesin) dediğini, (Hıfzı Oğuz arkadaşı-

— 92 — 
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iniz bu Maken'i havariyundan biri olarak göster-
dilci-.) (Gülüşmeler) . 

7. — Amerika Hariciye Nezareti tarafından 
bii' sıtjıl üzerine Maken isminde bir Amerikalı
nın muhtelif devlet dairelerine kendini Türk 
mubayaa heyetinin mümessili olarak tanıttığı ve 
heyete ait işleri takip ettiği öğrenilerek Büyük 
Elçiliğin talimatı dairesinde Maliye Müşavirliği-
ğinee bu şalısın hiçbir resmî sıfatı olmadığının 
Amerika Hariciye Nezaretinin alâkadar memurıı-
ıii'. bildirildiğini, 

S. --• (Ilolzer) namındaki bir şalısın, heyetin 
mümessili sıfatiyle bir çok müesseselere müraca
atla. % 5 ilâ 2.1 nisj)etinde komüsyon istediğini 
ve Holzer'in vaktiyle Sümerbankm deri nakliya
tı işinde ittihaz ettiği hat ve hareket dolayısiy-
l(! emniyete lâyık olmadığını Nevyork Başkon
solosumuza tanıdık bir avukat bildirmiş. Bu
nun üzerine Başkonsolos bunu Fuad Zincirkı
ran.'a anlatmış ise de nazarı itibara almadığını, 

'!. - • Denizyolları Umum Müdür muavini Aziz 
Deryan'm Başkonsolosu görerek mubayaat işle
rinde birtakım komüsyon iddia ve talepleri ile 
karşılaştığını, bilhassa Maken isminde bir kim
senin %2 ilâ 10 nispetinde bir komüsyon istedi
ğini bildirerek ne yapması lâzım geleceğini sor
duğunu ve Başkonsolun bu hususu alâkadar 
makamlara bildirmesinin en doğru hareket ola
cağını söylediğini, Nevyork Başkonsolosumuzun 
Maken'in tamirat işlerinde temin edeceği kondis
yonun 400 bin dolara baliğ olacağını tahmin et
tiğini bildirdiğini, 

10. -~. Nevyork Başkonsolosunun mubayaa 
beyci lerinin mazisi karanlık ve piyasada şöhreti 
kötü şahıslarla temas ederek millî itibarı düşür
düklerini bildirdiğini kaydetmektedir. 

Elçiliğin ikinci mektubu 
Ya.şington Büyük Elçiliğinin Dışişleri Bakan

lığına yazdığı 31 Mart 1947 tarihli mektupla da 
Maliye Müşavirliğinin bir rapora gönderilmiştir. 
Bu raporun mündereeatından Denizyolları işleri 
için Maken 'e #-2,5 ve hattâ %2,5 ilâ % 10 nis
petinde komüsyon verileceğinin ilgili Amerikan 
müesseselerine mensup salahiyetli bazı zevatça da 
malûm olduğu bu zevatın adlarını ve müessese
nin isimlerini yukarıda arzcttiğim gibi mahsus 
buradan çıkardım, ve bunlardan biri tarafından 
kendi yanında ve Zincirkıran'm huzurunda Ma-
ken'in f'/r 2.5 komüsyon alacağı görüşüldüğünden 
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bahsedildiği ve bu meyanda diğer bir görüşmede 
bizlerle olan münasebetlere göre bütün işlerde 
esas Makcndir. Zincirkıran ve Fahri Tanman bi
rer figürandır tarzında konuşulduğu anlaşılmış
tır. 

Arkadaşlarını; Bakanlar Kurulunda okunan 
ve Dışişleri Bakanlığından gelmiş olan bu yazı
ların sonunda Zincirkıran Heyeti hakkında bir 
tahkikat açılması ve bu tahkikata Maliye Heyeti 
Teftişiyesinin memur edilmesi kararlaştırılmış
tır. Bu heyet hazırlık tahkikatı ile meşguldür. 
(Bravo sesleri). 

Tahkikatı işkâl etmemek ve hazırlık tahkikatı
nın mahrumiyetine taallûk eden mevzuata ria
yet etmek zoru ile ve bittabi tahkikatın safa
hatı ve tafsilâtına vâkıf olmadığım cihetle pa
zartesi günkü maruzatımda hakikatin tâyini 
için bu tahkikatın neticesinin beklenilmesinin 
bir zaruret olduğunu ifade etmiştim. Maahaza 
vaziyeti bir dereceye kadar tenvir etmek ve 
tahkik mevzularından hazırlık tahkikatı ilerle
miş olan Bayındırlık Bakanlığına ait rayların 
uakliyatındaki yolsuzluklara mütaallik olmak 
üzere maalesef acı bir vesika okuyacağım. 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki. Teftiş 
Heyeti işe başladığı zaman evvelâ Zincirkıran 
Heyetinin memleketimize gelişinde sıkı tertip ve 
tedbirin alındığı ve lâzım gelen yoklamaları yap
tığı, mevcut evrakına vazıyed ettiği, bununla 
beraber mahkemeden aldığı kararlarla bazı ev
lerde ve bazı yazıhanelerde taharriyat yaptı, ya
zıhanelerin dosyalarına, defterlerine elkoydıı. 
Bir yazıhanenin dosyasında şunları görüyoruz: 
Tahkikatı işkâl etmemek için isim zikretmiyece-
ğim, rayların ihalesinden çekilmesi için bir fir
maya 30 bin lira, bir zata 1 500 dolar yine bir 
zatın iki fatura bedellerini tediye ve yine bir 
zata ray nakliyatı için 10 bin dolar. Mısır'
dan alınmış kaydı görülen 5 000 dolarlık bir 
pırlanta. Bu iş için harcanmıştır. Şirketin idare 
heyeti defterlerinde şu kayıt görülmektedir. Bu 
masraflar motor hesabına geçirilmelidir, İdare 
Heyeti tasdik etmiştir. Bütün bu muahhar safa
hatı arzedeyim; yani bu müessesenin aramasında 
maalesef tahkikatı iptidaiyeye yeni başlanmıştır, 
açık söyl iyem iveceğim. (Kâfi sesleri, gürültü
ler). Yani bu müessesenin... (Ortaya doğru söy
le, bize doğru söyle sesleri). Arzettiğim müesse
senin aranmasında bir müessese dosyalarında o 
müessesenin. Ulaştırma Bakanlığı müesseseleri 
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içerisinde nasıl a janlar ı bu lunduğunu, bu ajan
lar vasıtasiyle eksiltmeyi nasıl idare el tiklerini 
bize belirtmiş oluyorlar. Binaenaleyh arkadaş
larını, b ü t ü n bn muahhar safahatın ilk safhada 
hassasiyetle, dikkatle üzerinde durduğumuz 
tedbirlerin bir neticesidir. Kaçırılan fırsatlar ve 
1.10 milyonluk maddi zarar. 

1 ncealeıııdaroğl u a rkadaşını ı ıı bahsettikleri 
kaçırılmış fırsatları, tâyin edemedim. Ben ba
kan olarak ve Bakanlığını esnasında hiçbir fırsat 
kaçırmadım, mütemadiyen fırsat aradım. 

Demiryollarını kalkındırmaya çalıştım. Deniz
yollarını kalkındırmaya çalıştım. Ticaret Ofisin 
elinde bulunan 15 milyonu bakan arkadaşımdan 
rica ederek Demiryollarına tahsis ett irerek ora
dan lokomotif ve vagon temin ettim. F ransa ' da 
bırakılmış Amerika metrukâtmdaıı lokomotif ve 
vagonları bin bir yere müracaat ederek memleke
te naklettim. 

K\\ nihayet V. N. II. K. A. tun Mısırda ve ya
kın Şarkta bulunan ağır vagonları pek ucuz 
fiyatla memlekete getirdim. Denizyolları için, 
Mısır 'da Amerikalıların, vesaireııin sa tmakta 
olduğu çıkarma gemilerini pırasa fiyatına mem
lekete sa tma la rak get i rdim. Ben ini fırsat ka
çırdım ? ( Bravo 's rs ler i ) . 

Demin arzett iğim gibi beş milyon efektif. 
beş milyon kredi ile giden heyeti 127 milyonluk 
işe soktum. 127 milyonu nereden buldum? 
Bütün iftihar hfıleleri, şeref haleleri onlar ın 
baş ına; benim sırtıma da mevhum olan, hiç
bir hesaba ve kitaba dayanmıyau bir zarar 
bilançosunun sırtıma yiikleti lmesindc hiç mi 
insafınız yok tu r? 

l i t l i SES — İnsaf yoksa biz varız. Hakikat 
her /aman hakikat t i r . (Kâfi kâfi sesleri) . 

Müspet icraatın şerefini benden ve bu hu
suslarda himmet ve gayre t ler i sebketmiş yerli 
ve yabancı bir çoklarından selbederek niçin 
biı- zümreye hasre tmek haksızlığını yapıyor la r 
anlamıyorum. Başlıca muvaffakiyet imin sırla
rı gerek geçmiş kabine ve gerek bugünkü ka
binedeki arkadaş lar ımın bana olan yardımıdır . 
Ye nihayet sizin bana karşı gösterdiğiniz iti
madın bir cesaretidir . ( Bravo sesleri) . 

Ben bu işlerin hepsinde sadece memleketin 
menfaat ini , iht iyacını , çok olmıyan paramızın 
her santimini ancak mahall ine masruf kılmak, 
faydasız, yersiz ve selâmetsiz işlere bir para 
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bile kap t ı rmamak için hassasiyetle, d ikkat le 
ve emin olabilirsiniz k i ; bu suret le geceleri uy
kumu kaç ı ra rak üzerinde durdum ve çalıştım. 
CBravo sesleri) . 

Mânevi zarar bahsine gelince a r k a d a ş l a r ; 
biz bu hareketler le Amer ika ' dak i itibarımızı 
kaybetmiş, sarsmışız. Acaba bu hareket ler 
Amer ika 'dak i it ibarımızı mı sarstı , yoksa Ame
r ika 'dak i sars ı lmakta , düşmekte olan şerefi
mizi. i t ibarımızı mı ka lk ındı rmaya yardım et
ti? Ben şahsan ne Zincirkıran Heyetini ve 
Z iuc i rk ı rau 'm şahsım, bugüne k a d a r t an ıyan 
bir adam değildim. Ancak döndükten sonra 
tanıdım. O işte bulunanlar ın hiçbirini tanı
mam. Onların işini kösteklemek suret iyle mem
leketi zarara sokmak Amerika gibi dost luğuna 
inandığımız ve güvendiğimiz bir memleket te 
şeref ve haysiyetimizi küçültmeyi bir Bakan 
sıfatiyle, bir va tandaş sıfatiyle, bir Türk sı
fat iyle ve nihayet aranızda bulunmak şerefini 
duyduğum bir mebus sıfatiyle ben bunu nasıl 
yapabil ir im ? (Bravo sesleri) . 

Binaenaleyh Amer ika 'dak i Devlet haysiye
tinin -ve şerefinin kaybedilmesini ve eksiltil-
mesini söyliyecek, oradaki Devleti temsil eden 
mümessilin yazacağı yazı lardır . Ye size o ya
zıları da okudum. (Kâfi, kâfi sesleri) . Müsa
ade buyurunuz da taıuamlıyayıın. (Kâfi. kâfi, 
devanı sesleri) . 

Arkadaşım, yine önergesinde, tekzip etmedi
ğimi söyledi. 

Arkadaşla] ' ; bir tahkikat başlamışken ve Ma
liye Başmüfettişliği bu tahkikata el koymuşken, 
ben nasıl olur da gelen heyet hakkındaki söylen
tiler üzerine bir açıklama yapabilirim.' Bunu na
sıl tekzip edebilirim.' Mahaza bana karşı bir sual 
açmış olan İler gün gazetesine şu cevabı verdim; 

10 Mart tarihli gazetesinde int işar eden, Ame
r ika 'dan alınan gemiler iskan dalı karşısında Şük
rü Koçak konuşmalıdır, başlıklı yazınızı okudum. 
Bu mesele hakkında icabeden tahkikat açılmış ve 
devam etmektedir. Tahkikat safhaları sona er
meden herhangi bir beyanatın bugün için yerin
de olmadığını siz de takdir edersiniz. Sırası ge
lince Büyük Millet Meclisi Kürsüsünden Sayın 
Milletvekillerine olduğu gibi gazetelerimizle de 
efkârı umumiyeye her şeyin açıklanacağına emin 
olabilirsiniz.» 

O sırada benim söv I iveceğim bundan fazla ola
mazdı. 
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Arkadaşlar, Bakanlığa geldiğim gündenberi I 

dördüncü bir kuvvet olarak tanıdığım, hürmet 
ettiğim matbuat da Ulaştırma Bakanlığı hakkın
da yazılan yazıların evvelâ hulâsaları sonra ku
pürleri her »ün gelir. Onlar üzerinde islerim, ta
kip yaparını, tahkik yaparım, onlara cevap ve
ririm. Benini çalışma tarzım budur ve onları 
kendime fahri bir müfettiş olarak tanırım. (Bra
vo sesleri). 

Maddi zararlar arasında; Ansaldo'nun ter
cih edildiğini ve bu suretle tahmin edilen 150 
milyonluk bilançoya bunun da ilâve edildiğini 
söylediler. 

Arkadaşlar sözümün başında da arzettiğiın 
gibi, gemi satma! in m ası, yaptırılması, herhangi 
bir malzemenin sat nalmması doğrudan doğruya 
Devlet Denizyollarının teknik heyetine, fen hey
etine, ondan sonr; da idare heyetine aittir. 
Bütün teklifler oraya gelir ve bütün teklifler ora
da toplanır. İncelenir. Aksi karar verilirse be
nim reyim alınır, müspet karar verirse benim 
tasvibimi alır. Mevzuat budur, Teşkilât Kanu
nu bunu icabettim. Binaenaleyh ingiltere ve 
Amerika'ya giderken gemi alma ve yaptırma sa
lâhiyeti de kendilerine verilmiştir. 

fî eni il erin yaptırılması için İstanbul'da bir 
eksiltme açılmıştır. Bu eksiltme Amerika'daki 
Heyete bildirilmiştir. Amerika'daki heyet ancak 
ve ancak fabrikalardan aldığı teklifini mukavele
nin imzasından ve tasdikmdan 15 gün sonra 
gönderebilmiştir. Bu mektup bir teklifi ihtiva 
etmiyordu. Bu teklif Ansaldo'nun teklifine na
zaran f/( 50 fazla idi. Bu teklif Ansaldo'nun 
teslim şartına nazaran hiçbir kaydı ihtiva etmi
yordu. İngiliz teklifi de hemen hemen buna ya
kındı. tşi mütalâa ve tetkik eden heyeti fenniye 
ve idare heyeti dosyayı gönderdi, tetkik ettim, 
hukuk müşavirine tetkik ettirdim. Bununla da 
kail olmadım, İtalya'nın ve Ansaldo'nun duru
munu Dışişleri Bakanlığından sordum. Dışişleri 
Bakanlığı tahkikat yaptı, Ansaldo'ya bu sipariş 
verilir cevabını verdi. Ansaldo fabrikası dünya 
çapında bir fabrikadır ve sekizinci derecede bir 
şantiyedir. Binaenaleyh yüzde 50 ye yakın nok
san bir fiyat vermiş ve teslim müddetini kısa ola
rak tâyin etmiş bir teklifi bırakıp da şu veya bu 
teklife doğru gitmenin ne dereceye kadar doğru 
olduğunu takdir edersiniz. Eğer böyle yapmış 
olsaydım bir gün beni bu kürsüye çağıracaktınız. 
Şana daha noksan fiyat veren varken niçin yüz- | 
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de 50 fazlasiyle ve mütehavvil fiyatla başkasına 
bu işi verdin diye sual soracaktınız. Fakat arka
daşlar Ansaldo mukavelesini Maliye Hukuk Mü
şaviri tetkik etti, Hukuk Müşavirinin riyasetin
de teknisiyenler de tetkik etti. O kadar sıkı esas
lara bağlandı ki, bugün Ansaldo kendi Meclisi 
İdare Reisi Leopol Pikardo'yu, bu kabineden ev
velki kabinede Maliye Nazırı olan adamı, gönder
di. Ve benimle bir anlaşma yaptı. 

İşte arkadaşlarını, tanı hulâsa ve izah cdebil-
diysem, fiil ve hâdise olarak tenkit olunan icra
atın yolcu gemisine tahvil edilmek üzere 6 Yik-
tori gemisi almak yolundaki isteği kabul etme
mem. 

Şunu da arzedeyim ki o altı motorlu gemi 
alındıktan sonra, çünkü bizim 76 milyon lira olan 
salâhiyetimiz bir kanunla 150 milyona çıkarıldı, 
ondan iki ay sonra iki vapurun daha alınması 
için heyete emir verdim, bu 10 geminin içerisinde 
bunlar da o suretle alınmıştır. 

Arkadaşlarım Viktorilerin alınması için canla 
başla beni teşvik ve tazyik ediyorlardı. 

Hattâ ben bu malûmatı Bakanlar Kuruluna 
götürdüğüm zaman o zamanın Dışişleri Bakanı 
olan 1 Tasan Saka bana dedi ki: Sizinkiler takaya 
alışıktır, alın alın dedi. Fakat o vakit malî kudre
timiz yoktu; 76 milyon ancak bu işe tahsis edile
bilmişti, bu, 150 milyona çıktıktan sonra malî 
kudretimiz oldu ve ondan sonradır ki bu iki ge
miyi aldık. 

2. Atelye tezgâhlarının mubayaasına ait 
nakıs Ve fahiş bir teklifi tetkika tâbi tuttur
mam ; 

3. Beheri için birinci tip gemi 600 000 i!â, 
İtalyanlarda 600 000, İngilizler ve Amerikalı
larda 912 000, ikinci tertip İtalyanlarda 431 000, 
ingiliz ve Amerikalılarda 789 000, dir. İkinci 
tertip, sırasiyle 381 000, 230 000, 249 000, 
İtalyanlarda 230 000. Amerikalılarda 381 000, 
tngilizlerde 249 000 isterlin fiyat istenen gemi
ler yerine fiyatları Ansaldo ile teklif ettiği veç
hile daha aşağı bulunan ve nihayet görüşüme 
göre bütün bunlar ve her şeyin üstünde bir kaba
hat olarak iki sene heyetin hariçte ve bilhassa 
Amerika'da kalıp uzun zamanlar da sağdan , 
soldan, birçok tenkit ve isnatlara uğrıyan bir 
mubayaa heyeti evvelâ alelade yoldan çağrılır 

ve sonra, da o tenkit ve isnatları resmî makamlar 
tarafından, dahi tekrarlanınca Hükümetçe böy-

bı bir tahkikat açtırmış olmamızdır. 



B : 50 21. 4 .1948 O : 2 
I>unlana her birinin hakiki mahiyetlerini 

ve mucip .sebeplerini tahkika t ı işkal ve işlerin 
ıııüsbet gidişini ilılnl etmek endişesini de daima 
gözönünde t u t a r a k a r / e l t im. 

Ben bu maruzat ımı yaparken işlerini inan
dıkları gibi yapan hulûs sahibi insanlar gibi 
tam ve kâmil bir vicdan isfiralıati havası için-
de bulundum. 

Öyle sanıyorum, her biri 10 500 er (onluk 
harb mamûlât ı şileplerin, tü r lü salahiyetli mü
tehassısların reyleri hilâfına yolcu gemisi ha
line get i rmek üzere sa tmalmak, herhangi bir 
karara m üsle a it olmıyacak kada r her bakım
dan ciddiyetsizlik arzeden atelye tezgâhları 
teklifini te tkika tâbi I l ı tmadan mukaveleye 
bağlamak, yeni gemi siparişinde, diğer gayri-
müsait şar t la r ı harici, yalnız ('/'r ;>0 ye yakın 
fiyat fazlalığını ihtiva eden teklifleri iltizam 

edip, o birini reddetmek ve nihayet haklar ında 
bu k a d a r söylentiler yapılan bu heyeti memle
kete çağ ı rmamak ve resmî teyit lerden sonra-
, l . ı < . i M . - i l . - o * . I / . I I , . M I I I I I . - ı r . ı l l . n . ı . - i t v v . i o , - , , l w ' i - . - l „ da tahkikat açmamak y yoluna gitmiş ve böyle 
bir dalâlete düşmüş olsayda 

11< 

sı 
duğunuz i t imat tan sizleri nedamet et t i rme 
vaziyetine düşerdim. 

Mâruzât ım bu kadardır . (»Soldan, bravo ses
leri, şiddetli a lk ış la r ) . 

BAŞKAN' Oturumu beş dakika için ka
pıyorum. 

Kapanma saat i : 16,35 

Î K İ N C Î O T U R U M 
Açılma saat i : 16,58 

BAŞKAN — Başkanveki l i Fe r idun Fikri Düşünsel 

KATİPLER : Necmeddin Sahi r Sılan (Tuncel i ) , A ta l ay Akan (Urfa) 

B A Ş K A N -— Oturum açılmıştır, söz Ali Kuad 
Cebesoy'undur. 

(İl. ALİ KUAD UKBNSOY (Konya) Aziz 
arkadaş lar ım; hiç beklenmedik bir d u r u m d a kal
dım. Biliyorsunuz ki, [»endeniz Ulaştırma Bakan
lığından çekil eli 2,5 seneden fazla oluyor. Bu 
konuya mevzu olaa işler benim zamanımın son 
devresinde, soa safhasındadır; hattâ başlamamış
tı bile. 

Şekil şöyle idi, harb bitmişti, tabiî Ulaşt ırma 
vasıtalarımız harlı esnasında yıpranmışt ı , eksil
mişti ve birçok tonaj kaybetmişti . He r vasıtaya 
baş vurarak, bunları ikmale çalışmak ve hattâ 
daha çoğaltmak lâzım geliyordu. O zaman, Avru
pa en yakın olduğu için ve hükümetimiz o zama
na kadar tekmil mubayaalarını ve noksanlarını 
Avrupa 'dan ikmal ettiği için. evvelâ Avrııpaya 

baş vurduk, tül hassa müttefikimiz olan ingil tere 
Devletine. Onlardan aldığımız cevap 1948 sene
sinden evvel hariç için hiçbir gemi inşa edemiye-
cek ve hiçbir gemi satamıyacak du rumda olduk
ları yolunda idi. O vakit haber aldık ki, İsveç'e; 
Almanlar taraf ından inşa, suretiyle iki gemi sipa
riş edilmiş hakikaten, o tar ihlerde bu gemilerden 
birisinin hazır, ve diğerinin de ikmal edilmek 
üzere olduğu bize bildirildi. 

Ondan başka Avrupa şantiyelerinin hiç. biri
sinde o tar ihlerde gemi inşa et t irmek mümkün 
değildi veya bu inşayı başarabilecek şantiye 
yoktu. 

O zaman, îngiliz firmasının birisiyle anlaşarak. 
Halic ' i tahliye et t i r ip müştereken memleketimiz 
dâhilinde gemi inşa ett irmek teşebbüsüne geçtik. 
Fakat, maatteessüf, o zamanlarda. Millî Savunma 
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Bakanlığiyle mutabık kalamadık; Halic'i boşalt
tırılmadık. Bu suretle şu zarurette kaldık ki, bun
ları hariçten tedarik etmek lâzımdır. Gerek Dev
let Demiryolları ve gerekse Denizyollarının nok
sanını ve ihtiyaçlarını hariçten tedarik 
zaruretinde idik. O zamanlar Amerika dos-
tumuzdan başka ulaştırma ihtiyaçlarımızı te 
min edebilecek hiçbir memleket yoktu. 
Hususi ve resmî teşebbüsler neticesinde ha
kikaten dostumuz Amerika 'dan çok büyük teshi-
lât gördük. Nihayet bendeniz ayrılmazdan bir 
kaç ay evvel, eğer Amerika'ya salahiyetli bir he
yet gönderecek olursak orada bu ulaştırma nok
sanlarını ikmal ve telâfi etmenin mümkün ola
cağı hem resmî ağızlardan, hem de hususi ağız 
lardan bildirilmişti. Hattâ daha çok ileriye gidi
liyordu, belki, heyetin başında bir Bakan olursa 
bu işlerin daha salâhiyetle yapılacağını vadedi-
yorlardı. Tabiî, o vakitki Hükümetiniz buna ka
rar verirken bir Bakanın gönderilmesine lüzum 
görmedi, bunun üzerine doğrudan doğruya Ulaş
tırma Bakanlığının en salahiyetli ve bu işlerde 
en tecrübeli olan yüksek memurlarından mürek
kep bir heyet seçilerek oraya göndermeye karar 
verdi. 

Bu. heyet ikiye ayrıldı, çünkü demiryolları 
malzemesinin mubayaası hemen hazırdı. Fakat, 
heyetin deniz kısmının Avrupa'dan geçirilerek 
bilhassa îsveç şantiyelerindeki gemileri gördük
ten sonra ingiltere'ye uğruyarak Kanada üze
rinden Amerika'ya gitmesine karar verildi. 
Hakikaten bu heyet iki gemiyi gerek fiyat ve 
gerek inşa bakımından çok elverişli buldu ve 
hemen mubaayasma karar verdi. Bakanlıkda 
bu kararı başarlı buldu ve bu suretle bu iki 
gemi tonajımıza katıldı. 

ingiltere'de 37 lokomotif işini hallettikten 
sonra, Amerika'ya geçen heyetin tam Amerika'
ya muvasalatında resmî bir haber aldık; Ameri
ka'nm Maritim Komisyonu bize bazı gemiler 
ayırmıştı; bu gemilerden heyetimiz beğendikle
rini alsın diye. Bunun üzerine Bakanlığın Fen 
heyetiyle Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğü
nün Ven heyeti birleşerek bir program hazırla
dılar. Şunu da istitraden arz edeyim ki, bende
niz iki buçuk, üç sene evvelki hâdise hakkında 
bugün huzurunuzda alelacele izahat vermek 
mecburiyetinde kaldım. Bütün hatıratımı top-
lıyarak ancak o suretle size benden sorulanlara 
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cevap vermeye çalışacağım. Ulaştırma Bakanlı
ğında bu meseleye ait malûmat dosyalarda mev
cuttur. Nasılki muhterem halefim benden evvel 
iki saate yakın uzun bir zamanda bu işler hak
kında gayet etraflı malûmat verdilerse, çok arzu 
ederdim ki bana sorduklarını aynı dosyalara 
müracaatla malûmat verebilirdi. Mamafi bana 
sordukları ve ısrar ettikleri için şu anda hatı
rımda ne varsa onu sizlere arz edeeeğim, bu se
beple belki eksik olabilir. 

Şimdi, asıl meseleye geliyorum: Yaptığımız 
program listesinde altı şilep alınması da vardı. Bu 
allı şilebin dördü büyük olacaktı, Bundan sonra 
bütün mubayaatımız Amerika 'dan olacağına gö
re, hiç olmazsa Devlet malzemesini kendi vasaiti-
mizle nakletmeyi düşünmüş olmamızdır. Böyle 
düşünmüş ve o suretle karar vermiştik. Çünkü 
bu alacağımız büyük şileplerin bizim sahilleri
mizde o kadar bir faydası olmıyacaktı, bakım ve 
tamir itibariyle Denizyollarımız için bittabi bü
yük bir külfeti mucip olacaktı. Fakat, hakika
ten Amerika ile bizim memleketimiz arasında der 
uiz nakliyatının bu şileplerle yapılması bizim 
için çok faydalı ve ekonomik olacaktı. Hattâ o 
esnada birtakun madenlerimizin de ihracı mev
zuu bahisti, onları bir taraftan götürecek ve di
ğer taraftan da oradaki malzemeyi alıp getire
cekti, bu suretle çok kârlı bir iş yapılmış olacaktı. 

Ü vakit, bize verilen malûmatta Viktorya ismi 
mevzuubahis değildi. Yalnız o zaman hususi ola
rak, eğer arzu edersek, bu dört büyük şilebin 
Liberte sisteminde olacağını söylemişlerdi ve bize 
ayrılan gemiler hakkında başka malûmat verme
mişlerdi. Yalnız giden heyetimiz görecek, seçe
cek, muvafakatimiz olursa o gemileri satın ala
caktık. Hattâ Maritim komisyonu da o zaman
larda defaten bunları ödiyeeek dövizimiz olmazsa 
kredi de açacaklarını söylemişlerdi. Bu malû
mat üzerine, Amerika 'daki heyete gereken tali
mat verilerek hemen gemileri görüp neticeyi bil
dirmeleri hakkında emir verdik. Bunun cevabı
nın, bendeniz çekildikten üç, dört gün sonra 
geldiğini işittim. Ama ben Ulaştırma Bakanı 
iken cevabını almadım. Yani heyet gitti, neler 
gördü, hangileri üzerinde karar verdi ve saire 
hakkında hiçbir malûmatım yoktur. 

Yalnız, verdiğimiz talimatta dört büyük şi
lebin alınması kararı vardı. Ama hangi tip? 
Bizce de meçhul. 
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Şimdi, demek ki bu şilep meselesi yani Yiktor-

ya, Liberte mi olacak? Bunun hakkında benim 
zamanıma ait olan hususat bundan ibarettir. 
Bundan ötesi yeni bakana aittir. 

Şimdi, arkadaşlar, bu vesile ile arzedeyim ki, 
Ulaştırma Bakanı bendenize bir sual sordu. Bu
nun, üzerine diğer arkadaşlar da benden sual 
sormaya kalkarlarsa, malûmu âliniz, çok müşkül 
vaziyette kalırım. Takdir buyurursunuz, böyle 
bir iş, üzerinden üç sene geçmiştir, çok rica ede
rim, zannediyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetlerinde usul, bir bakan vazifeyi tekabbiil 
etti mi, kendilerinden evvelkine ait olan işler 
hakkındaki sualleri de doğrudan doğruya burada 
cevaplandırabilirler. Fakat şunu da itiraf ede
yim ki; halefim Ulaştırma Bakanı benden ısrarla 
cevap istedikleri için, kürsüye çıktını gördüm ki, 
Meclisi Âli de çok hassas bulunuyor. Onun için 
işi hatırladığım kadar anlattım. Beni bundan 
sonra arkadaşlarımın müşkül vaziyette bırakma
malarını çok istirham ederim. 

BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bckata! 
HIFZI OĞUZ BE KATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar; politika ve Meclis hayatında 
emeği ve tecrübesi bulunan Sayın Şükrü Koçak'-
in hakikaten çok metotlu olan bugünkü çalışma-
lariyle konuşmasının kendi lehine yarattığı çok 
müspet havadan sonra, Şükrü Koçak'm bu ça
lışma ve konuşmada gösterdiği politik taktik do-
layısiyle kendisini tebrik ederim. (Gülüşmeler). 

Şimdi bendeniz sözle değil, iki gündür devam 
eden hâdiselerin sizlerin üzerinizde en çok tesir 
yapan kısımları da dâhil olduğu halde ve vesika
larla konuşmak suretiyledirki, iki gün evvelki 
havanın ne dereceye kadar doğru veya eğri yara
tılmış olduğunun ispatına çalışacağım, iler ne 
kadar benim sual takririmin cevabı o gün alın
mış, bitmiştir. Bugün bu mevzu arkadaşımız In-
eealemdaroğlu'nun mevzuu idi. Ama ne yapayım 
ki, Sayın Bakanın konuşmasında madde madde 
cevaplandırdığı benini konuşmamdır. Şu halde 
takdir buyurursunuz ki, bir taraflı bir konuşma 
ile karara varılmıyan bu konuda Yüksek Heyeti
nizin, beni de dinledikten sonra, vicdanları lâ-
zımgelen en doğru noktada tebellür edecek ve 
birleşecektir. 

Sayın Koçak'in en çok üzerinde durduğu hâ
dise beni ıstıraba şevketti. Benim takririm hey
etlerin müdafaası için verilmiş olmayıp millet 
ve memleket menfaatlerini müdafaa için veril-
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misti. Ve fakat kendilerini müdafaa imkânına 
burada sahip olmıyan insanları, memleket ölçü-
sündeki şaibeler isnadı karşısında ve bunların ko
nuşulmasına sebebiyet verilmiş olduğu gibi bir 
durumda, bir Milletvekiline yakışan müdafaayı, 
şahısları müdafaa olarak değil, hâdisenin bildi
ğim kadarının açıklanması vazifem olduğu için 
yapacağım. Önce en son tebarüz ettirdikleri nok
taya hiç bir kimsenin itiraz edem iveceği bir vesi
ka ile cevap vereceğim. 

Dediler ki; heyetler, birinci heyet dalavere
ler, birçok şeyler, komüsyonlar, vesikalar, sefaret 
mektupları, Aziz Derya Kaptanın mektubu bende 
teşevvüş uyandırdı. Hakikaten bunlar hâdisele
rin içine girmiyen ve şahısları bilmiyen herhan
gi bir kimseyi tereddüde düşürebilirdi. Fakat 
Bakan mevkiinde, dosyalara vâziülyed olan ve 
herhangi bir vesikayı tetkika salahiyetli bulunan 
insanı teşevvüşe sevkedemez. 

Biz Amerika'ya son heyeti gönderdiğimiz za
man, heyet orada Aziz Derya, Remzi Baran ile 
mülâki oldu, konuştular; sefir ile mülâki oldu, 
konuştular; bütün Devlet daireleri ile temas 
edip konuştular ve bu dalavereci denilen şahısla 
konuştular, bunlarla temas ettiler. 

İki buçuk, üç ay sonra memlekete dönen bu 
heyetin reisi burada mevcut bulunan Deniz
yolları Umum Müdürü Yusuf Ziya Erzin'dir. 
Bu zat Türkiye'ye döner dönmez gazetelere bir 
beyanatta bulundu. Hangi gazetelere? Sayın Ba
kanın «işlerinde fahrî müşavirliğini» kabul ettiği 
gazetelere. Diyor ki: .. (Hangi gazetelere sesleri) 
12 Nisan tarihli gazetelere: 

Okuduğum Cumhuriyet Gazetesinin birinci 
sayfasından naklen üçüncü sayfasında parantez 
içindeki cümledir: 

«Yusuf Ziya Erzin, Amerika'daki firmalar
dan birinci heyetimizin kondisyon aldığına dair 
dedikodular etrafında da şunları söylemiştir: 
(Heyetimizin Amerika'daki firmalardan komüs-
yon aldığı yolundaki şayialar tamamen uydur
madır. Size katî olarak söylivebilirim ki, böyle 
bir şey yoktur. Heyetimiz Amerika'da muntazam 
bir şekilde çalışmıştır.)» Bu, gazetede yazılıdır; 
tekzip edilmemiştir. Gazeteye İm beyanat ve
rildiği zaman, bahis mevzu olan tahkik ko
misyonu çalışıyordu. Binaenaleyh, bu gazete
ye beyanat veren, Hükümetin bu hâdiseleri tas
fiye için, yolsuzluğu mahallinde tetkik etmek 
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içi» ve her türlü meseleyi görmeye gönderdiği 
heyetin başında reis bulunan salahiyetli Devlet 
Denizyolları Umum Müdürü . olan zattır. Bu 
zat, bu beyanatı verir ve Bakan buradan bu 
beyanâttan bahsetmezse en, çok üzerinde dur
duğu şahsi hâdise ve vaziyet hakkında bir fi
kir edinmiş olur musunuz' (Gürürltüler). 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz Umum Müdür Yusuf Ziya Erziıı Cumhuri
yet Gazetesine böyle bir beyanat yapmadığım 
kürsüden ifade buyursunlar. 

BAŞKAN — Tüzük müsaittir, zatı âlinizde 
kendisine izin veriyorsunuz, Yusuf Ziya Erziıı 
arkadaşımıza söz vereceğini. 

HIFZI OĞUZ BERATA (Devamla) — Ba
kan arkadaşımızın sözümü kesmesi üzerine, şu 
noktayı da ifade edeceğim: Bu beyanat yalnız 
Cumhuriyet Gazetesine verilmemiştir. Kendi
sini istikbal eden bütün gazetelere verilmiştir. 
Mademki bu kadarcık söylediler, efkârı umu
miye karşısında kendilerini küçük düşürmek 
istemem. Bir tane daha: Onu takibeden gün
lerde, 14 Nisan 1948 de Cumhuriyet Gazete
sinde... (Yine gazete havadisi sesleri). Abidiıı 
Daver, kendisine "hoş geldin" dedikten son
ra şunları yazıyor, ki, bunlar da tekzip edilmiş 
sözler değildir: (Duymuyoruz sesleri). 

BAŞKAN — Azıcık sükûneti muhafaza eder
sek hatibi duymak kabil olacaktır. (Mikrofon 
bozuk olsa gerek sesleri). 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — O 
halde bekliyeyim, mikrofon bazan kasti de bo
zulabilir. 

BAŞKAN — Böyle bir şey mevzuubahsola-
ıııaz. Meclisi Âlide böyle bir hâdisenin vukuu 
nruhaldir. (Bravo sesleri). 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Yazı 
şöyledir: "Yalnız bir hareketinizi çok beğen
dim ve bunu ciddî olarak söylüyorum, o da 
birinci heyetteki arkadaşlarınızın kondisyon al
dıkları yolundaki şayiaları kati surette yalan
la manızdır." 

Bu mesele üzerinde daha fazla durmuyorum. 
(Mikrofon için) Yine bozuldu. 

BAŞKAN — Bozulan yoktur, makineler ta
mamen işlemektedir. Sözünüze devam ediniz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bun

dan sonra, Bakanın huzurunuzdaki sözlerine 
birer, birer cevap vereyim : 

1. — Dediler ki, heyetle Bakanlık ve Umum 
Müdürlük arasında bir ihtilâf varit değildir, 
olamaz. Birçok teknik düşünüş farkları her 
idarede hâsıl olabilir. Bunun cevabını arzede-
yim. Heyetle idare arasında ve Bakanlık teş-
kilâtiyle bakanlık arasında ve hem de bizzat 
son heyetin reisi Yusuf Ziya Erzin'le Bakan 
arasında şimdi kısa kısa arzedeceğim ihtilâflar 
vardır. Sonundan başlıyayım, Yusuf Ziya Er-
zin Türkiye'ye Bakanın emriyle gelmiş değil
dir. Aksidir, Bakan hareket etmeyiniz, ora
da kaimiz diye telgraf çekmiştir. Buna rağ
men Yusuf Ziya Erziıı buna muhalif olarak 
gelmiştir. (Bundan ne çıkar sesleri). Şimdi 
burada ikinci olarak üzerinde durdukları mev
zu şudur: 1946 Temmuzunda Hariciye kana-
liyle. Sayın Ali Fuad Cebesoy'un burada be
lirttiği gibi, Ma ritim Komisyonu satışlarından 
12 geminin bize ayrılması için muvafakat ceva
bı alınıyor, doğrudur. Fuad Cebesoy'un şim
di kendi ifadelerinde belirttikleri gibi, en sa
lahiyetli heyet olarak kurulmuş ve daha önce 
Amerika'ya gitmiş olan birinci heyete bildiri
yorlar, ki ; bize böyle bir imkân ayrılmıştır, 
memleketimiz için en muvafık olan gemileri se
çerek lâzım gelen işleri yapınız ve bildiriniz. 
Bunun üzerine 8 Ağustos tarihinde, buyurduk
ları gibi İm heyetten müspet cevap geliyor. 
Bu müddet içinde Cebesoy ayrılmış bulunuyor
lar. Heyet en muvafık gemi olarak 6 viktory ti
pi gemiyi ve diğer motorlu ve mazotlu bulu
nan 6 gemiyi seçiyor. Bunların alınması için 
lâzım gelen muamelenin hazırlıklarını da yapıp 
bildiriyor. 8 Ağustosta gelen yazı işte budur. 
Sayın Şükrü Koçak ozanıan Bakandır. 

Meseleyi Bakanlığın salahiyetli dairesine 
hiç haber bile vermeden Deniz yollarına inti
kal ettiriyorlar. Denizyolları motorlu ve mazot 
lıı gemi almak doğru değildir diyor. Şurasını 
hemen arzedeyiıu; huzurunuza salâhiyetle çı
kabilmek için bütün bu mevzuları tetkika çalış
tım. Bu menfi mütalâa varit değildir. Çünkü 
bizim memleketimizde de mazotlu gemi işi, 
dünyanın her tarafında olduğu gibi, mazot nak
ledecek vasıta ve mazotu muhafaza edecek de
po bulunup bulunmamasından ibaret bir m-ahi-
yet arzeder. Yoksa dünyanın her tarafında 
bunlar kullanılıyor. (Mazot nerede sesleri), 
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Bu karardaki tezatları ve hatayı şimdi arzc-

deceğim. 
Bunun üzerine Bakanlık, heyete bildiriyor ve 

bunları almayınız diyor. Buna rağmen bundan bir 
kaçgün sonra motorlu olan dört gemiyi (şimdi
ki itirazın cevabıdır) ki, Bunlar Edirne tipi
dir, alınız diye telgraf çekiyor. Bakan, karar
lıyız buyuruyorlardı. Bundan iki gün sonra ise 
mazotlu gemileri yani Ardahan ve Samsun ge
milerini de alın diyor. Evvelâ almayın diyor
lar, iki gün sonra alın diyorlar. Kararsızlık 
meydanda. 

24 Ağustos 1946 da Denizyolları bir rapor 
veriyor, bu raporda Vietory gemileri muvafık 
değildir deniliyor. Bunun üzerine Sayın Ba
kanın bahsettiği toplantı yapılıyor. 

Şimdi buradaki ince noktayı size ar/edece
ğim. Bakanlık teşkilatının muhalefeti olup ol
madığı da buradan çıkacak. 

Bu toplantıda denizyollarından bazı kimse
ler bulunmakla beraber, hakikatta Bakanlığın 
bu işlerle meşgul ve Teşkilât Kanununun re'sen 
bu işlerle vazifelendirdiği daireden, yani Liman 
ve Deniz işleri dairesinden salahiyetli hiç kim
se bulunmuyor ve işin bu daireden gizlenmesi 
dolayısiyledir ki, hâdise hepimizi hayrete dü
şürecek şu şekilde tezahür ediyor. 

Bu toplantıda deniliyor ki; almıyalım. Ba
kanlık bunun üzerine bu vietory tipi gemiler 
alınmasın, diye karar veriyor ve Amerika'ya 
tebligat yapılarak gemiler reddediliyor. Bu top
lantıda bilhassa Bakanlıktan salahiyetli hiç kim
se yoktur. Bunun üzerinden bir müddet geçtik
ten sonra Denizyollarının başka bir raporu dola-
yısiyledir ki bu iş, Liman ve Deniz işleri daire
sine aksediyor. Bu daire, 7/2/1947 tarih ve 
s: ITT - V - 10/2 - '>/ numaralı bir raporla diyor 
k i : Bu bir fırsattır, Vietory gemileri bizim için 
lâzımdır, bunların kaybolmaması, bunların red-
dcdilmemesi icabeder ve alınmasında mahzur yok, 
fayda vardır. Bu fikir Bakana aksedince, önce
ki redde rağmen, bu gemiler alınmaya teşebbüs 
ediliyor, elçiliğe yazılıyor, fakat artık Ameri
ka'lılarca reddediliyor ve nihayet çok güçlük
le iki tanesi ve başka şartlar içinde temin edili-
yorsada diğerlerini almak imkânı hâsıl olmu
yor. 

Binaenaleyh Bakanın heyetlerle, Bakanlık 
teşkilâtı ile ihtilâfım yoktur, sözü evvelce tama

men aksi bir istikamette hareket edilmiş oldu
ğu halde sonradan Bakanlığın yetkili dairesi
nin tarih ve numarasını arzettiğim raporu ile: 
Bu doğru bir hareket değildir. Bunlar bizim için 
lâzımdır; diyen raporu ile vaziyet kendiliğin
den tekzip edilmiş oluyor. O halde Bakan kendi 
teşkil âtiyi e beraber mi çalışıyor, yoksa başka-
lariyle beraber mi? Bu rapor bunun aksinin de
lilidir, 7 .2 .1947 tarihli rapor. 

Bunun içinde şu vaziyet de var : Bu redde
dilmiş olan Viktoriylerin, hakikaten reddedilmiş 
olmasının memleket için çok büyük zararlar do
ğuracağına inandıkları içindir ki, Denizyolları, 
Bakanlığın bu alâkalı dairesine biz bunu red
dettik, siz de reddi istikametinde birşey yapın 
diyor ve fakat alâkalı daire aksi mütalâa ile bu 
raporunu yazıyor. Bakan ve Denizyolariyle Ba
kanlığın alâkalı ve kanunen tek salahiyetli dai
resi arasındaki ihtilâfı da bu suretle rapora bağ
lanmış bir hakikat olarak ar/ediyorum. Şimdi gö
rülüyor ki ortada victorylerin reddedilmesinden 
doğan bir hâdise vardır. Bu hâdise, Amerika'da-
ki heyetin ısrarlarına rağmen ve herhangi bir 
vaziyette Bakanlığın alâkalı, salahiyetli, teknisi-
yen heyetlerinden mürekkep heyetin mütalâala
rı alınmadan Bakan tarafından yapılmış ve bil-
âlıara iş salahiyetli heyetin raporu ile tamamiy-
le aksine tecellî etmiş, fakat fırsat ve imkân 
kaybedilmiştir. 

Bu gemiler kaybedilince, Bakan buyurdu
lar ki, bizim o kadar zararımız yoktur. Şimdi, 
o zarar kısmını da kısaca arzedeyim. 

Bakan, bu yanlış olacaktır, bir hasaba daya
nıyor mu? dayanım yormu? yanlış olacaktır, de
diler. 

1 — Evvelâ kaybettiğimiz bu gemilerin nav
lunudur. Bu Gemileri almış olsaydık bu güne 
kadar bir sene çalışmış olacaktı, bu navlunun 
bize bir senede temin edeceği miktar 6 - 8 mil
yon dolar olacaktı. Bunun Türk parası ile orta
lama tutarı 20 küsur milyon liradır. Şu halde 
navlun bedeli olarak bu kadar muzzam bir para
yı kaybetmiş oluyoruz. 

2 — Bu gemiler alınmış olsaydı, asıl şayanı 
dikkat olan kısım şudur ki, bize Amerika'lıların 
verdikleri askerî malzemenin % 75 sini, bu ge
milerle taşımak kabil idi. Bu malzemenin bir 
tonunun navlun bedelini 30 dolara hesap etmek 
tedirler. Bu itibarla bunların kıymeti 9 milyon 
dolar yapar. Hakiki tutarı ise bunun birkaç mis-
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li üstündür. Bunu Türk Lirasi olarak kıymetlen
dirdiğimiz zaman 50 milyon doları geçer. Bunun 
da böylece bir hususiyeti vardır. Bu hesaba göre 
hadisede hakikaten 100 milyona yakın bir zarar 
mevzuubahistir. Bu gün bir arkadaşım da işaret 
etti henüz okumadım ama kendileri okumuşlar. 
Bugünkü gazetelerde çıkmış olan bir beyanatta 
da bu rakamların doğruluğu teyit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Tamir ve tecdit atelyesi işine gelince: 
Bakan fazla fiatladır, onun için incelenmesini 
düşündük, reddettim, dediler. Bu mevzuda böy
le değildir arkadaşlar. 

Bu atelyo, bizim için memleketteki mevcut 
ve satınalınnuş bulunan gemilerin tamiri ve 
motörlerin arızasız şekilde işlemesini temin ede
cek olan atelyedir. Bu atölyenin alınmaması yü
zünden, memleketteki gemilerin ani ve memle
ket ölçüsünde gayrikabili telâfi bir arıza teh
didi karşısında bulunduklarına dair hiç birşey 
söylemediler. Bunun avakibini de yakında ..gö
receğiz. 

Şimdi gemi taınirlerindeki ihmale geçeyim: 
Bakarı, benim için tamir fiyatları altı milyondur, 
şimdi sekiz milyonu aşacak demişlerdir, dediler 
ve bu doğru değildir, bunların şartnamesi dahi 
hazırlanmamıştır diye ilâve ettiler. 

Arkadaşlar, bunların şartnameleri birbirine 
ben/iyen şartnamelerdir. Birinci heyet tarafın
dan 4 ü hazırlanmış, Yusuf Ziya Erzin'in baş
kanlığında; gitmiş olan heyet ise ancak bunlar
dan ikisini hazırlamıştır. 

Burada bir ikinci mevzu daha var; Ameri
kalılar bizim satmalmayı kabul ettiğimiz ve fa
kat daha parasını ödemediğimiz bu gemilerin, 
sureti husıısiyede ve şimdiye kadar hiç bir ya
bancı devlete yapılmamış bulunan bir kolaylıkla 
tersanelere, gönderilmesini kabul etmiştir. Ye 
bunlar sekiz aya yakın zamandır bu tersaneler
de boş yere beklemektedirler. Bunların şimdiye 
kadar- işlerinin ve tamirlerinin yapılmasına ba.ş-
lanmayışı, Amerika Hariciyesini, Maritim Ko
misyonunu ve diğer ilgili Amerikan makamla
rını müşkül vaziyetlerde bırakmıştır. Bu gemi
leri geri almak için bir hava bile yaratılmıştır. 
Fakat bu hava Türk dostluğu dolayısiyle iler
lememiş vaziyettedir. Halen de bu gemilerin va
ziyeti bir karara bağlanmamış haldedir. Bun
dan da çok ciddî zararlarımız olmuştur ve ola
caktır. i 
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Birbiri ardından heyetlerin değiştirilmesin

den bahsettiler. Ben heyetlerin müdafaasında 
değilim, anıma hakikatleri, şunları arzetmek 
mecburiyetindeyim; 1946 martında Zincirkıran 
heyeti gitmiş. Dediler ki, 1947 senesinde muh
telif makamlara muhtelif söylentiler gelmeye 
başlamış ve fakat daha evvel ifade ettiler ki, 
muvazaa, voliyle heyetin gemi alma teşebbüsle
rinde bulunduğu ve bir dolandırıcının eline düş
tüğü kendilerine aksettirilmiş. 

Arkadaşlar size şu kısmı arzedeyim ki hâdi
seler bu sözlerle tenakuz arzeder. O da şudur: 
Bizim satınaldığımız gemiler hususi ellerden 
satınalınmış değildir. Bu gemiler doğrudan doğ
ruya Amerika Devletinin eli sayılan Maritim 
Komisyonundan alınmıştır. O halde alıcı, Dev
let olarak Türkiye ve satıcı, Devlet olarak Ame-
rikadır. Bunun için alma ve satma hâdisesinde 
yalnızlık bahis mevzuu olamaz. Nitekim gemi 
alma hâdisesi buradaki Amerika Sefaretinden 
tutunuzda Amerikada Başkan Trııman'ın bile 
alâkadar olduğu bir mevzudur. Hattâ bizim için 
özel bir kanun çıkarılmıştır. Böyle bir işte ko-
ıııüsyoıı nasıl bahis mevzuu olabilir, anlamıyo
rum. lîurada kendileri ve müdafaa imkânları 
bul mumyan insanlar hakkında komüsyou almış
tır diye isnatlar doğru olmasa gerektir. 

Asıl hakikatleri ve mevzuu bırakıp da komis
yon işini çıkarmanın mânası var mıdır.' Buna 
dair istem iverek fakat mecburen konuluyorum: 
Maritim komisyonundan gemi satın alınma hâdi
sesinde komisyon alınması varit olmamak lâzım. 
Niçin.' (Jiinkü satan Amerikan Devletidir, alan 
Türk Devletidir. Üstelik alma fiyatları okadar 
ucuzdur ki ve bize o tarzda hususi teshilât gös
terilmiştir ki, bu bir komisyon mevzuu olmaktan 
çıkmıştır. 

Şimdi geliyorum tamirle alâkalı komisyon 
mevzuuna. Bizim son defa aldığımız ultı gemi 
tamir havuzlarına gönderilip oraya bırakıldık
tan sonradır ki, merkezde bir kımıldanma oluyor. 
(Jünkü tamir havuzları Devletin değildir. Bu ta
mir mevzuunda bir iş çıkabilir diye. Fakat ba
kan; bize geçen günkü ifadelerinde dediler ki; 
Aziz Derya ile Bemzi Baran'ı orada teknik bazı 
hususların halline ve bu altı geminin hangi kıs
mının Türkiye'de, hangi kısmının orada tamir 
edilebileceğini ayırmaya memur ettim. Şimdi ilâ
ve ediyorlar: «Ayrıca da bir bakanın verebilece
ği el altı hizmetlerini verdim» diye. 
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Sayın Cebesoy, şahadetlerine müracaat edil- j 

memesini buradan istedikleri için talebetmiyo-
rum, fakat gidenler, Sayın Cebesoy'un salâhi
yetini alarak gitmiş, kendilerine büyük çapta iş
ler emniyet edilmiş insanlardır. Bunları kon
trole memur olan insanlar ki, bunların isimleri 
de malûmumu/dur: Aziz Derya Kaptan, ve Remzi 
Baran. 

Bu heyet gittikten, Amerika'ya vardıktan son
ra orada bazı vaziyetler ihdas edilmiştir. 

'FAHRÎ' KARAKAYA (Elâzığ) — Şahıslara 
hücum etmeyiniz. Burada bulunmıyan ve ken
dilerini müdafaadan âciz olan şahıslara niçin hü
cum ediyorsunuz! Buna hakkınız yok. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ne 
yapalım ki, şahıslar mevzuubahis oldu, maalesef, 
bakana verdiğiniz hakkı benden, esirgemeyin. 

Bir bakan-burada, Meclis huzurunda memur
larını böyle teşhir ederse ben söylem iyeyim mi? 

FAHRİ KARAKAYA (Elazığ) — Mecbur 
ettiniz. 

BAŞKAN — Söylesin, sonra zatı âlinize de 
söz veririm, bahsi daraltmayınız, konuşulsun, her 
tarafı serbest meydana çıksın. Kürsü serbesttir, 
ist iyen çıkar söyler. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ba
kan, şimdi burada, tersanelerde bekliycn 6 gemi
nin zararı ve tamir fazlalığı bahis mevzuu değil
dir, dediler. 

Bakanın Amerika'da iş sahasındaki vaziyet
leri tetkik etmedikleri besbelli. Amerika'da tersa
ne işçileri ünyonunun yaptıkları mukavelename
ler bu senenin Haziranında bitiyor. Ve bu ünyon 
işçilerinin yeni bir işçilik ücreti teklif etmeleri 
kuvvetle beklenmektedir. Binaenaleyh, işçilikte 
hâsıl olacak artış ile diğer taraftan vâki olacak 
tamir masraflarının da artması yüzünden vazi
yetin sekiz milyonu aşacağına ben birçok sebep
ler dolavısivle inanmaktayım. Bımun aksini ne 
bakan ve ne de oradan gelen herhangi bir ar
kadaş söyliyemez. üemekki bendeniz şu halde en 
aşağı bu vaziyette 2 milyona yakın tamir mas
rafı artmıştır. Bu da 6 milyon Türk lirası zarar 
yapar, demiştim ki, bu doğrudur. Üstelik bu za
rara 6 geminin navluıınunu da eklersek iki mislini 
aşar. 

Bakanın konuşmasına taallûk eden kısma ge
lince; oradan çağırdığı bir kimse ile konuşmuş, 
şöyle veya böyle demiş, onu ar/etmiştim. Bu 

mevzuun şu kışını bilinirse bu kadar eheıhmiyetİi 
olan hâdisenin üzerinde niçin durulduğu da an
laşılır. Bir yabancının Amerika'da iş yapması 
okadar kolay değildir. Bizim heyetimiz de orada 
çok büyük müşkülâtla karşılaşınca ve meselenin 
ticari mahiyetten çıkıp siyasi şartlar içinde halli 
zarureti hâsıl olunca; Amerika'da ister istemez 
parti ve Devlet büyükleri ile temasa geçmişlerdir. 
Bunların başında, Hoover'e Türkiye'nin içinde 
bulunduğu şartları anlatıyorlar, Hoover'le ko
nuştukları sırada, orada bu Me Camı diye adı 
geçen ve Cumhuriyetçilerin faal bir üyesi olan 
zat da bulunuyor. 

Cumhuriyet Partisinin eski Genel Sekreteri 
bulunuyor. Bundan sonra bu bizim heyete yardım 
eden kimselerin isimlerini, kendilerine bu vesile 
ile teşekkür borcumuzu ödemek için arzediyorum: 
Gahagan, Cumhuriyet Partisinin Kâtibi Umumi 
Muavini; Brewster, Senatördür, Ankara'ya da 
gelmiştir. Weiehel, kongresman, Ticareti Bahri-
YÜ Komisyonu Reisi tyten, Hariciye Komisyonu 
Reisi, Glayton, ismindeki Marşal plânının hazır
lanmasında yardımı olan zat ve Cumhuriyet Par
tisinin U. Kâtibi C. Reiss'dir. 

Bütün bu zevat bu işle alâkadar olmuş bulu
nuyorlar. Bize Amerika'da bunlarla beraber 
yardımcı olan bu Mc Cann ismindeki zat da var. 
Komüsyon işi nereden çıkıyor. Bakanın da söyle
diği gibi, bunun alım satım mevzuu ile alâkası 
yoktur. Tamir mevzuubahis oluncaya kadar dedi

kodu da duyulmuyor. 
Mc Cann'm, zaten Türk heyetine yaptığı fiilî 

yardımı pek büyük denilecek kadar çoktur. Ken
disi esasen vazifelendiriliyor, bir gün bizim he
yet, heyet halinde toplanıyor. Fert olarak değil. 
Diyorlar ki, kendisine, (Bakana da bu işin başka 
türlü nekledildiğini zannetmiyorum) sizin bu ka
dar bize hizmetiniz var, buna teşekkür etmeyi 
yeter görmüyoruz, bu itibarla size herhangi bir 
şekilde maddî bir şey temin etmeği de bir he
yet olarak düşünüyoruz. Fakat bizim buna ne 
salâhiyetimiz vardır, ne de bizim Hükümetimi
zin böyle bir teamülü vardır. Bu itibarla bütün 
işlerimiz bittikten sonra Hükümetimize arzedece-
ğiz, eğer kabul ederlerse sizi de tatmin etmek 
istiyoruz. Çünkü biz sizin minnetiniz altında kal
mak istemiyoruz. Cevaben bu zat diyor ki: ben 
bu işlerle komüsyon almak için vazifelenmiş bir 
adam değilim. Sizden bir komüsyon talebim de 
yoktur, bu itibarla herhangi bir şey verirseniz 
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bunu Hükümetinizin bir cemilesi olarak telâkki 1 
ederim. 

Ama vermezseniz Hükümetimizin teşek
kürü yeter. Bu, komisyon halinde oluyor. Bu- I 
nun üzerine, bu jest bizimkileri büsbütün mah
cup ediyor ve düşünüyorlar ki, bu adama belki, 
Hükümetçe teamül olmadığı için birşey vermek 
imkânı olamaz. Acaba bu tamir dolayısiyle fi- I 
yatlara en ufak bir fark aksettirmeden buna 
bir şey verilebilir mi? Bunu da yine heyet ha
linde görüşüyorlar. Ve en sonunda Bakana 
arzedeceklerdir. 

Bir taahhütleri yok, gemilerin tamir işleri I 
de başlamış değil para verilmemiş, bu henüz 
biı- tasavvur. Bu vaziyet karşısında asıl hadi-' 
se nereden çıkıyor? 

Aziz Derya ile Remzi Baran Amerika'ya gi- I 
diyorlar ve heyet halinde birlikte toplanıyor- 1 
lar ve ilk heyet reisinin önüne bir mektup ata- I 
rak: Siz, muvaf'fakiyetsizliğinizden dolayı Dev
let Demiryolları Umum Müdürlüğünden ayrıl
dınız. Hakkınızda birçok ihbarlar var diyor
lar. El altından tahkika gideıi heyet işte İm he
yet, biz bunları tahkik edeceğiz, aldığınız ge
mi cenazelerim kaldırmaya geldik.. Diyorlar. 
Bunun üzerine heyetin üyeleri üzerinde bir ne
vi reaksiyon hâsıl oluyor. Bu ilk günün aksül-
ameli sefaret kanalı ile aksediyor, buradaki va
ziyeti bilirsiniz. I 

Hemen şunu arzedeyim ki ; bu hâdiselere 
vukufum şöyle başladı. Ben ne bu işleri ve ne I 
de gemi hususunu bilirim, ve böyle bir mevzu 
ile alâkalanmak için de Amerika'ya gitmiş de
ğilim. Amerika'da bir gün bir Türk bana tele
fon etti, dedi ki ; burada Devlet Demiryolları 
Umum Müdürü TAıad Zeneirkıran, (bu zatı o 
vakte kadar şahsan tanımam, ismini bilirim.) 
kalb krizi geçirmiş, kendisiyle herhangi bir 
kimse meşgul değildir, bir Türk Milletvekili
siniz, bu itibarla ve bu zat da çok müteessir bir 
vaziyete gelmiş, acaba onu herhangi bir şekil
de teselli edebilir misiniz?... Ben kendisini ta
nımam, nerede oturduğunu bilmem.. Bunun 
üzerine, bir insan olarak, fakat bir teselli adiy
le gitmeyi doğru bulmadığım cihetle; Türkiye'
ye döneceğim için, acaba Türkiye rye gidecek 

biı- Türk gemisi var mı, diye gittim. Zaten bilet
lerimi başka bir vapur için aldığım cihet buna 

. da ihtiyacım yoktu. . 
Amerika deyince insanlar başka türlü düşü- | 

1048 6 ib 
nüyorlar. Kendisini mütevazi bir odada namü
tenahi bir teessür vaziyeti içinde buldum. Böy-
le bir teessürün insanı bir kalb krizine de gö
türecek tesirini takdir buyurursunuz. Böyle bir 
hava içinde bana dert yandı. Bazı şeyler söy
ledi, sonra da birçok şeyler anlattı. Kanaa
tim şudur: Ben dosyaları birer birer inceliyen 
bir müfettiş değilim. Bu adam birçoklarınızın 
yakından da tanıdığı gibidir, pislik tutacak bir 
adama benzemez.. İnşaallah yarın açık alınla 
çıkar da bu kürsüden bu sözlerimin aksini id
dia edenleri katî şekilde tekzip eder, temennim 
budur. Çünkü bu heyeti gönderen ve birçok ar
kadaşlar bu heyetin ahlâk kalitesini tartıyor. 
Daha dün bir arkadaşı gördüm, aynı şeyi söy
ledi, bu adam böyle şeylere tenezzül edecek 
karakterde bir adam değildir dedi. Kendisi 
Amerika'da bunları baıia bahsettiği zaman. Ca
nım güzel ama niçin Bakanlığa daha evvel bil-
dirmediniz dedim. Biz istiyorduk ki dedi, bu 
işin tamamı muvaffakiyete erdikten sonra va
ziyet bildirelim. Aksi takdirde asıl işi bal
talarlar diye korktuk dedi. Binaenaleyh kötü
lükler, her şeyi heyet halinde açıktan açığa 
konuşmuş olan bu insanların yapacağı bir iş 
değildir, inşaallah bunun yolsuzluk olmadığını 
yakında görürüz. 

Bendeniz daha başlangıçta bu kürsüye gelip 
bu işi konuşma mevzuu yapmadan evvel Sayın 
Koçak'a dedim k i : Bu iş şahıs davası değildir. 
Memleket davasıdır. Mademki ister istemez bu 
işin içine şahıslar da giriyor bunlar hakkımla 
ise teftiş ve tahkik mevzutibahistir. Bekleyin 
dedim, teftişin neticesini. Ondan sonra Mec
liste konuşalım. Bana dediler ki, yok ben konu
şacağım. Görüyorsunuz ki, herhangi bir vaziyette 
şahıslara dair bitmemiş olan işi huzurunuza ben 
getirmiş değilim. Diğer taraftan bu hâdisede, 
kendisini kurtarmak için, burada bulunmıyan 
bazı kimselerin üzerine mesuliyeti yüklemenin 
mânası yoktur. Ben çok müteessirim, ben bun
lardan bahsetmek için buraya çıkmadım. Mevzu 
bambaşka şekildeydi. Ben bunları konuşmayı asla 
yerinde bulmuyorum. Burası bazı şahısların ne 
müdafaa ve ne de teşhir yeridir. Onun için ben 
bu kısmı ayıracağım. Bunu sözümün sonunda 
da söyliyeeeğim. Bu kısımla benim dâvamın alâ
kası yoktur. 

Benim buraya getirdiğim; bu gemilerin ve 
diğer tesisatın almmış olmasından doğan zarar-
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] ardır, motor ateJyesinin alınmamasından doğanla
ra Hardır ve aşağıda arzedeceğim zararlardır: Bü
tün l)unların hiç bir zaman tekzibine imkân ol
madığını da hâdiseler ve Bakanın bu husustaki 
sükûtu gösteriyor. 

Vaşington elçiliğinden gelen mektuplardan 
bahsettiler. Bunların da şahsi, bunların da mü-
rettep olması gibi bir endişe içinde bulunulması 
varittir. (O, o sesleri; gürültüler). 

BAŞKAN — Bir Bakanın bu kürsüden oku
duğu vesikalar hakkında müretteptir denilemez. 

HIFZI OĞUZ BEKA TA (Devamla) — Mü-
rettep kelimesi bir sürcü lisandır. Kasdetmek is
tediğim şudur: O vesikalar o vakte kadar sefarete 
ve hie kimseye aksettirilmediğine göre, bu ikinci 
heyet tarafından aksettirilmiş olduğunu ve bu
nun böyle olacağını çok kuvvetle zannedilebilir. 
Sefarette bu nevi mevzuları tetkik edecek kimse 
yoktur. »Sefir vaziyeti icabı, kendisine aksettiril
miş olanları elbette Bakanlığa bildirmiş olacak
tır. Ben ne görmüş ve ne de bir şey işitmişimdir. 

Bir yazıhanede şu bulunmuş bu bulunmuş. 
Bunlar mevzuu alâkadar etmez. Mevzulunuz bun
lar değildir, bilmem ne için Bakan olarak me
murları için bunları söylediler, söylemeselerdi da
ha iyi ederlerdi. Çünkü bu zevatın da bunlara 
mukabil bir jesti vardır. O jestleri de şu: Bun
lar Türkiye'ye gelip te kendilerine muayyen bir 
gümrük kontrolü, hakikaten ağır şartlar altında, 
tatbik edilince, toprağımıza ayak basar basmaz, 
bekledikleri teşekkür yerine böyle bir istikbal' 
görünce, mukabeleleri şu oldu. Gittiler noterde 
iki tane vekâletname tanzim ettiler, birisi Şükrü 
Koçak'a, diğerini de Maliye Bakanı sıi'atiyle rah
metli Ilalid Nazmi Keşmir'e. Gazetelere de inti
kal eden bu vekâletnameyi, kendileri zaten güm
rükte saçlarının arasına kadar arandığına göre, 
her şeylerinin gümrükte kaldığı belli, fakat arka
da da bir şey kaldı ise Amerika'da da el koymak 
salâhiyetini vermek üzere, kendiliklerinden, bir 
jest olarak verdiler. Mevzu 120 milyonluk, 150 
milyonluk bir iş olduğuna göre alacakları para da 
büyük olacağından ancak bankalarda saklanabi
lir; Bakanın vekâletnameleri var, meydana çı
karsın. 

Arkadaşlar, Sayın Bakan tahkikat başlamış 
olduğu için neşriyatı tekzip etmedim dediler ve 
fahri müşavir telâkki ettikleri gazetelerdeki neş
riyatı hakikaten tekzip etmediler. Halbuki gaze-
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telerdeki neşriyatın heyetlerle alâkalı olan kısmı
nı bir yana bıraktınız mı şunlar da vardır: 

Bu meselede Bakanlıkça 50 milyon, 100 mil
yon zarar yapılmıştır, şunlar olmuş, bunlar ol
mamıştır, şu vaziyeti almış, Ansaldo işi şöyle 
olmuş diye de bir çok neşriyat var. Bunların 
üzerinde ise tahkikat yok. Hâdise; buraya mev
zuu getiren benim asla arzu etmediğim bir hale 
getirildi. 

Ben, Bakanlığın idaresizliği yüzünden; he
yet değiştirilmesi, kararsızlığı yüzünden Türkiye 
Cumhuriyeti zarara girmiştir diyorum, girme
miştir diyemiyorlar. Bu meseleyi burada hallet
mek lâzımdır ve bir Bakana ait bir mevzu olmak 
itibariyle, elbette burada tetkike değer. Komüs-
yon alınmış veya alınmamış, bunu buraya ge
tirmek, zannederim ki asıl Bakana ait mevzuu 
küçültmek içindir. Bunun heyetlerle alâkası 
yoktur. Gazetelerin neşriyatı da, ikinci kısma 
dâhildir, niçin tekzip edilemiyor? Şimdi niçin 
tekzip edilemediğini size arzedeyim. Bakanın 
konuştuğu sıraya tâbi olduğu için. ben de ister 
istemez tuttuğum nota göre söyliyeceğim. Bu 
altı Victory tipindeki geminin bize zararı pek 
olmadı, zaten bunları aldı idik, almadı idik, de
diler. 

Hâdise şudur; bu gemiler reddedilmiş, peşi-
maıı olunmuştur. Reddeden heyet Bakanlığın 
salahiyetli heyeti değil, Bakanın kurduğu poli
tik bir heyettir-. Reddeden heyet de salahiyetli 
olarak, bizzat teşkilât kanununun bu işle vazi
felendirdiği Liman ve Deniz İşleri Dairesinden 
kimse bulundurulmamıştır. Başkanı da hususi 
olarak bulunmuştur. Diyeceksiniz ki, Başkanı 
vardır. Fakat Başkan teknisiyen bir zat değil, 
idareci, bir zattır. İş dairesinin mütahassıslarma 
aksettirilmemiştir. Bu daire ancak yakın zaman
larda buna muttali olur olmaz, bu iş doğru de
ğildir diye resmen rapor vermiştir. (7 . II . 1947 
tarihli Liman ve Deniz İşleri Dairesi raporu; 
Şu halde bendeniz kavli mücerret olarak ko
nuşmuyorum. Bakan fırsatı reddetmiştir. Red
deden heyetin salahiyetli heyet olması lâzımdır. 
Asıl salahiyetli daire ise bu ret doğru değildir 
demiştir, ortada resmî rapor vardır. Bakanın bu 
ret işinde Bakanlığın mesul dairesinin haberi 
yok. Netekim bu daire, haberi olunca hemen ak
sine bir rapor yazıyor. Şu halde görüyorsunuz. 
ki Bakan salahiyetli dairesiyle beraber çalış
mamıştır. 
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Bunların alınmamasından mütevellit zarar- I 

lan arzettim. Bu zararın 50 milyondan yukarı, 
100 milyona yakın olacağı ve bir hesaba göre | 
bunu da geçeceği rakamlarla sabittir. Bunun 
heyeti umumiyesini rakam olarak bir daha arze-
deyim: 

Bu altı geminin alınmaması dolayisiyle nav
lun zararımız olmuştur. Navlun bir ton için 
20 - 30 dolar olarak tesbit edilmektedir. Bir 
gemi bir seferde 250.000 dolar kazanmaktadır. 
Bu itibarla bunların alınmamasından 6 - 8 mil
yon dolarlık navlun zararımız vardır. (18-24 
milyon Türk lirası eder.) Bu bir. 

İkinci olarak; askeri malzemenin % 75 imi 
gemilerimizle taşımak imkânı vardı. Bunun da 
navlun değeri bir hesaba göre 50 milyonu çok 
geçer, üstelik altı gemiden de mahrum olduk. 

Diğer taraftan 8 aydır tersanelerde bekliyen 
diğer gemilerin tamiratının yapılmaması dola
yisiyle, iki milyona yakın bir fiyat yükselişi hâ
sıl olmaktadır. Bu da 6 milyon lira yapar. (He-
pisi ise 100 milyonu kolayca geçer.) 

Şimdi Ansaldo işi üzerinde de durduktan 
sonra sözüme nihayet vereceğim. Ansaldo işi 
şöyledir; Bakan burada dediler ki; "Ansal
do 'nuıı teklifinde % 50 ucuzluk vardır, diğer 
Amerikan ve İngiliz firmalarının tekliflerinde 
ise % 50 pahalılık vardır. Teslim zamanı için 
de katî bir kayıt yoktur." Bu söz de varit de
ğildir. 

Şimdi rakam olarak arzedeyim; Ansaldo'-. 
nuıı teklifi ile Amerika ve İngiliz teklifi ara
sında 3 - 4 yüz bin liralık bir fark vardır. Bun
lar tamamen vesikaya istinat eder. Ansolda bil
gemi için iki milyon 50 bin teklif ediyor, İn
giliz ve Amerikan firmalarının ise teklifleri 
2 milyon beş yüz bin arasındadır. Aynı za
manda Amerika ile İngiliz firmalarının teslim 
müddetleri sarih olarak 1947 ve 1948 yılları
dır. Görüyorsunuz ki, kayıt vardır. Birçok 
kimseler ve bizzat salâhiyet sahibi İtalyanlar 
ve heyetimiz diyorlar ki ; Ansaldo, italya'nın 
bugünkü durumu dolayisiyle, bu işin altından 
kalkamaz, bu teklif eiddî değildir. Bu itibar
la yeni gemi siparişlerinin İngiliz ve Amerikan 
firmalarına verilmesinde Türk Devletinin fay
dası vardır. Bu işi Ansaldo'ya vermemelisiniz.. 

Buna rağmen Bakan, yine Ansaldo'ya veri
yor. Netice itibariyle bu gemiler bugüne kadar | 

.1948 O : 2 
yapılamadığı gibi ihtilâf ta çıkmış bulunmak' 
tadır, daha da yapılamaz. Denizcilikte, bu 
yüzden çok geride kaldık. 

ZİYA ARKANT (Yozgad) — Eğer ucuz ola
rak teklifini verseydi Bakanı uçururduk. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ba
kan. mânevi itibardan da bahsettiler. 

Arkadaşlarını, kabil olsa da oradan aynen 
vaziyet bize aksettirilebilse; Bakan bunu söy
lemiş olmaktan dolayı eza duyar. Size bunun 
canlı manzarasını şöyle vereceğim: 

Amerika'ya son giden heyet de orada hiçbir 
yeni iş yapmaya muvaffak olamamıştır. Bu 
heyetin başkanı burada. Niçin? Çünkü Ameri
ka'dan akseden son malûmat şudur: Heyeti
mizin başkanı, olabilir, lisan bilmiyormuş. 
Kendisine rehberlik eden zat ise ikinci heyet
ten birisi. Bu zatla Devlet dairelerinde temas
ta bulunmuş. Umumi intiba şudur: Bu konuş
malarda, Amerikalılar da, heyet reisimize iş
lerin hakiki durumunun olduğu gibi aksettiril-
mediği intibaı uyandırılmıştır. 

İkincisi; tmport - Export Bankasından bi
rinci heyetin temin ettiği 8 milyon dolarlık 
kredi verilmesi mevzuunda tereddütler hâsıl 
olmuştur. Bu tereddütler dolayisiyle de mese
le henüz intaç edilmiş değildir. 

0. — Orada, tamir havuzlarında sekiz ay 
bekliyen gemilerin vaziyeti kati bir neticeye 

bağlanıp imza edilmek vaziyeti hâsıl olama
mıştır. 

Çünkü ikinci heyet oraya gelir gelmez şu hâ
diseler olmuştur: 

1. Bizim ilk heyetin asılması lâzımgelse 
bile, memlekete döndükten sonra teşhir edil
mesi doğru iken daha orada teşhire, isnatlara 
başlanılmıştır. 2. Bize dostluk gösteren Ame
rikalıların adları da bu işe karıştırılmıştır. 
o. Bu heyet tutmuş karaborsadan mazot teda
rikine teşebbüs etmiştir. Hattâ bu yüzden Ame
rika'nın kara listesine ikinci heyetin geçmesi
ne ramak kalmıştır. 4. Bizim orada acenta-
mız var. Bu bir Amerikan acentasıdır. .Bu 
acantayı beğenmeyi]) yerine Londra'dan bir In-
gilizin getirilmesi teşebbüsü umumi efkârda kö
tü karşılanmıştır. 

5. Randevularında durmamışlardır. Bu 
vaziyet de aleyhimizde antipati yaratmıştır. 

Şu halde birinci heyet gelince; Amerika'
da itibar temin etmiştir. Umumi efkârda efen-
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di insanlar olarak tanınmıştır. Türkiye'yi Türk 
olarak iyi temsil etmişlerdir. Bu itibarladır ki. 
bu heyetin oradan alınması bütün işleri bozmuş 
ve g-eçiktirmiştir. İkinci heyet bu işleri gecik
tirmekle kalmamış, Türkiye'nin itibarını ha
kikaten zedelemiştir. I»u hususta gazetenin bi
rinde çıkan bir sözü burada söylemekten çeki-
n iyonun. (itibarımız zedelenmemiştir. )sözü kav
li mücerrette bir sözdür, itibarımızın zedelenip 
zedelenmediğini ikinci ve üçüncü giden heyet
lerimizin esaslı hiçbir iş yapamayışları ile ve di
ğer sebeplerle anlamak kabildir. 

Şimdi, Bakan dediler ki, ben birbirine zıt 
emirler vermedim. 

Bütün bu hâdiseler ise birbirine zıt emirleri 
gösterir. 

Bakanlık teşkilâtında herhangi bir vaziyet
te zararı mucip bir iş yapmadım, buyurdular. 

Bunun, için de bİL' vesika ar/edeceğim, bu
na temas etmiyecektim ama iş bu tarza girdi. 

Bakana, daha Eylül 1940 da denizcilik işle
rimizin umumi durumu bir raporla ve etra-
fiyle arzedilmiştir. Ondan sonra 7 . IF . 1947 
tarihinde yine ayrı bir rapor daha verilmiş ve 
onda denmiştir ki: 

Millî şilepçilik durumumuz çok fenadır, bir
kaç senelik ömrü kalmıştır, memleketin dış ve 
iç nakliyatı ise gitikçe artmaktadır, umumi 
vaziyet nazara alınırsa bunu bugünkü filomuz
la başarmaya imkân yoktur. 

Binaenaleyh bu filoyu bir taraftan artır
mak, bir taraftan da yenilemek şarttır. Eli
mizdeki yegâne fırsat ise Amerika satışlarıdır. 
Buradan bu filoyu tanı mânasiyle tamamlamak 
imkânlarına sahibiz. Bunu biran evvel yapmak 
zarüretindeyiz. Aksi halde Akdenizdeki imkân
larımızı kaybedeceğimiz gibi, yarın gayri kabili 
telâfi bir vaziyet de hâsil olacaktır. Bu itibarla 
bu Amerika fırsatını mutlaka kullanmak lâzım
dır. 

(Jünkü bu fırsatla, bu büyük işin şu şekilde 
kolayca halli kabildir: Alınacak gemilerin % 25 
i peşin % 75 i ise on sekiz senede taksitle öde
necektir. Bu % 25 i de çeşitli imkânlarla hallet
mek kabildir. Gemiler alındıktan sonra icabeder-
se Devlet kullanır, icabederse Türk Armatörle
re nakledilir. Ve fakat yeter ki bu filoyu elde 
edelim, denmiştir. Bu rapor 7 şubat 1947 tarih
lidir. Bakan buna rağmen hiçbir şey yapmamış
tır. Bu Türk denizciliğine ve şilepçiliğine telâ

fisi imkânsız, ağır bir darbedir. (Bu rapor da Li
man ve Deniz işleri dairesinindir.) 

Şimdi kısa bir müddet sonra Denizyollarının 
geçirebileceği buhranları birer birer göreceğiz. 

Tamir atelyelerinden de bahsedeyim: Geçen
lerde vapurlardan bir tanesinin motöründe kü
çük bir arıza olmuştur. Bu arızanın giderilmesi, 
eğer tamir atelyesi alınsaydı, arıza beş on gün
lük bir mevzu olduğu halde bu vapur, seferden 
tam 2,5 ay geri kalmıştır. Bu arızalar biraz da
ha büyük olduğu takdirde bu gemilerin bütün 
arzumuza rağmen, işliyemiyeceği tabiidir. 

Binaenaleyh tekrar ediyorum: Huzurunuz
daki bir dâvayı ikiye ayırmak lâzımdır. 

Bu ikiye ayrılacak olan meselenin ilki şu
dur: Heyet Kondisyon aklımı, almadı mı davası
dır. Bu benim mevzuunı değildir. Heyetin şahıs
lar olarak üzerimde bıraktığı tesir, Bakanın teş
hir ettiği hüviyetin içine sığmamaktadır. Ama 
mademki tahkikat başlamış ve resmî kanala iş 
alınmıştır. Bu asla benim mevzuunı değildir; 

. Meclisin de mevzuu değildir. 
Benim arzetmek istediğim şudur: 
Bu memlekete Bakanın idaresizliği ve sair 

sebepler dolayısiyle, 30, 40, 50, 100 milyonluk 
bir zarar olmuş mudur, olmamış mıdır? Olmuş
tur arkadaşlar. (Olmamıştır sesleri) Fakat bu 
iş olmamıştır, diye böyle ceffelkalem halledile
mez olmuştur, üstelik de bu gemilerden de mah
rum kaldık. 

ZlYA ARK ANT (Yozgad) — Nasıl siz evet 
diyorsanız, biz de hayır diyoruz. Gayet tabiidir. 

11IVZT OĞUZ BEK ATA (Devamla) — 
2 —• Motor atelyesi alınmamış olmakla bu 

gemiler yarın muattal hale getirilecek midir? 
Getirilecektir. Misal var. 

I! — Sayın Bakan dediler ki efendim, İm ge
miler lokomotifi nakledememektedir. F>en, lo
komotifler için sabih vinçten bahsettim. Sabit 
vinç 120 tonluktur. Bu da alınmamıştır, iki mil
yon dolar: 6 milyon lira da buradan zararrımız 
vardır. Temin edilmiştir, alınması lâzımdı, alın
mamıştır. 180 tane gelecek olan lokomotifleri 
şimdi Amerikan armatörleri vasıtasiyle nakle
deceğiz. Bu vakıa mı"? Evet vakıadır. Motor atel
yesi temin edilmişti, Bakan reddetmiştir. 

Tersanede vapurlar 8 taydır beklemektedir. Bu 
sabih vinç alınmamıştır. Viktori tipindeki gömilor 

alınmamıştır. Motor atelyesi fırsatı başarılmamıştır. 
Bugün bütün bunların temini kabil değildir. 
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Çünkü Amerika resmen artık harice bu gemile
rin satılmasını menetmiştir. Biz bu büyük fır
satları kaçırmakla gülünç olmuşuzdur. Bu o ka
dar imkân dâhilinde ve o kadar müsait bir iş idi 
ki Victory tipindeki gemileri, bugün İngiliz ve 
diğer gemiciler, armatörler bile bize satılan fi
yatın birkaç misline, almaya razıdırlar. Fakat 
Amerika bugün bu gemileri artık satmıyor. Bu
nu bize lûtfetmişti, fakat Bakan reddetti. Ben 
işte Bakandan bunların hesabını soruyorum. 
Muktedirse bunlara cevap verir. 

Şimdi son sözüm şudur: Buraya meseleler 
gelir, Yüksek Meclis dinler, karar Yüksek Mec
listen çıkar. 

Benim getirdiğim mevzu haklı bir memleket 
mevzuudur. Bu mevzuun haklı olduğuna sadece 
inanıyor değilim, rakam ve vesikalarla da ispat 
ediyorum. Aksini Bakanın ifade etmesine imkân 
vardır; fakat ispat etmesine imkân yoktur. Şu 
hâle göre Bakan arzu eder yine aksini söyler. 
Raporları söyledim, birbirini tekzip eden emirle
rinden bahsettim. Ulaştırma Bakanlığının salahi
yetli dairesinin; yani teşkilât Kanununa göre bu 
işle vazifelendirilmiş olan yegâne salahiyetli daire
sinden bu işlerin saklandığından bahsettim; ha
beri olur olmazda ayrı bir rapor verdiğinden 
bahsettim. Bu vaziyetler karşısında Bakan; aslı 
yoktur, diyebilir mi? Bende bu raporlar var ; 
tarih ve numarasından bahsediyorum. 

öteki taraftan, komüsyon alınmış alınmamış. 
Bu iş teftiş neticesinde meydana çıkacaktır, il
gililerin mahcup olup olmaması o hâdisenin ve 
teftişin avakıbma bağlı bir iştir. Şurada Meclisi 
alâkadar eden bu değildir arkadaşlar. 

Fakat burada, zararla ve Bakanla alâkadar mil
let ölçüsündeki hâdise bizim işimizdir, bu ise Ba
kana aittir. Bendeniz bunu tefrik etmek suretiy
le asıl bu kısımda karara varılmasını istiyorum; 
tek maksadım da budur. 

Bu itibarla ben sözümü bitiriyorum. Umumi 
efkâr ve Milletin mümessili olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi karşısına inanmadığı hiçbir 
işi; inanmadığı tek bir raporu getiren bir kimse 
değilim. 

Arzettiğim gibi benim vazifem burada biti
yor. Büyük Meclis nasıl arzu ederse öyle ka
rar verir. Yalniz herhangi bir vaziyette tat
min edilmemiş bir hava içiîıde verilecek bir ka
rarın Meclisi de, Umumi Efkârı da tatmin ede
ceğine kani değilim. 
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BAŞKAN — Eica ederim, böyle bir mütalâ-

a varit olamaz, Büyük Milet Meclisi Milleti tem
sil eder, nihayet verdiği karar Milleti tatmin 
eder. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Baş-
kan, benim sözümü yanlış tefsir ettiler; arzum şu

dur; son karar ve doğru karar Meclisindir. Bu iti • 
barla, böyle bir vaziyette, bunu takyit eden bir 
ifade benden beklenmez, ben vazifemi burada 
bitiriyorum ve vazifemi yaptığıma da kaniim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; Dışişleri 
Bakanlığını alâkadar etmiyen bir mesele hakkın
da huzurunuza çıkmamın sebebi şudur; Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata biraz evvel Vaşington Büyük 
Elçiliğinden bakanlığa gelen tahriratın müret-
tep olması ihtimalinden bahsettiler. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — izah 
ettim amma. 

DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA-
dak (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; yabancı 
Devletler nezdinde büyük Türk Milletinin şeref 
ve itibarını temsil eden arkadaşlarımı böyle bir 
iş yapmış olmak töhmetinden tenzih ederim. 
Türkiye Dışişleri Bakanlığının yabancı Devletler 
nezdindeki mümessilleri mürettep rapor yazmaz
lar. Bilhassa Vaşington Büyük Elçimiz gibi se-
nelerdenberi tecrübe görmüş dürüst bir vatan
daşın böyle mürettep bir rapor göndermiyeceğine 
Yüksek Heyetiniz kaildir. (Bravo sesleri, soldan 
alkışlar). 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız mevzuubahis olmak ba
kımından söz veriyorum. Ancak bu mevzuda ko
nuşabilirsiniz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ben 
Dışişleri Bakanını mazur görürüm. Bakanlar 
birbirlerinin arkadaşlarıdır. Bu itibarla (Allah 
allâh sesleri, böyle şey olur mu, bu nasıl söz ses
leri, gürültüler). 

BAŞKAN —• Müsaade buyurunuz, belki bir 
sürçü lisan olmuştur. Tashih edecektir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Arka
daşlar; bu memleketi dışarda temsil edenleri, bir 
Milletvekili, a^ağı yukarı bir fark olmadan, 
Dışişleri Bakanı kadar ve her bakımdan olgun
lukla, şerefle, haysiyetle müdafaa edecek mevki-
dedir. Binaenaleyh Dışifferi Bakanından da bu 
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şekilde söz söylemesi doğru değildir. Hiçbir 
Milletvekilinin ikaza ve ders almaya ihtiyacı yok
tur. (Sağdan bravo sesleri alkışlar). Bendeniz 
şunu da arzedeyim ki, ağzımdan bu kelime başka 
bir mânada olmasına rağmen, çıkar çıkmaz, sür-
çü lisandır, vaziyet şudur dedim. Amerika'da 
memleketimizi temsil eden sefirin kibarlığını, 
efendiliğini ben de biliyorum, gördüm. 

Fakat şunu Yüksek Huzurunuzda arzetmeye 
mecburum ki, bir kimse herhangi bir sözü söy
lerken, daha söyler söylemez, kasıt olmadığını 
ve asla o mânaya gelmediğini tashih eder ve ye
rine koyarsa o kimseye herhangi biri idrakte te
fevvuk edemez. Milletvekili gibi her türlü şe
refte kendisi ile müsavi olan ve kendisi kadar 
hürmet eden insanlara ders vermeye bir bakanın 
hakkı olmadığmı ve bu noktada hassas olmasını 
kendilerinden rica ediyorum. (Scfldan gürültüler, 
sağdan bravo sesleri). 

BAŞKAN — Ders vermek mevzuubahis değil
dir. Ben burada ders verilecek kimse görmüyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI' FAİK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Muhterem arkadaşlar; mesnetsiz bazı id
dialar ve yanlış zanlar üzerinde İsrar edildiği için 
birkaç noktayı aydınlatmak üzere Yüksek Huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Mes
netsiz olduğu sabit olduktan sonra ancak böyle 
konuşabilirsiniz. Mesnetsiz olduğunu nereden 
anladınız? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) -
Anlatacağım. Hiç istical etme ve merak da etine. 

BAŞKAN — Hatibin sözünün kesilmemesini 
rica ederini. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Devamla) — iktidar Partisinin 
prensipi olarak Hükümet programında belirtil
diği üzere, iki şeyin hâkimiyeti esastır, kanunun 
hâkimiyeti esastır, ahlâk ve faziletin hâkimiyeti 
esast ı v. (Bravo sesleri). 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Yalnız par
tinizin değil, Türk milletinin ahlâk ve dürüst
lüğü esastır. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
tki şeyde müsamahaya cevazın yeri yoktur. 
1) Suiistimallerde, 2) Mânevi tahriplere giden 
örtülü şantajlarda. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, bütün mesele, bir heyet hakkında 
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başlıyan tahkikattan çıkıyor. Başlamış olan tah
kikat, bir mubayaa heyetinin yalnız gemi işlerine 
taallûk etmekten ibaret değildir, iki senedenberi 
Amerika'da vazife görmüş olan, bu heyete veril
miş olan vazifede.... 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Biz söyliye-
ceğiz, ne söylüyorsun? 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAÎK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Dinle ve sonra sen de 
gel konuş. (Sağdan gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI FAlK AHMED 

BARUTÇU (Trabzon) — Niçin sözünü kesiyor 
hatibin? 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bu na
sıl konuşma Hükümet böyle mi konuşur? 

BAŞKAN -— Arkadaşlar, müzakere devam 
ediyor, hatibin sözünü kesmeyin. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Devamla) — Devam ediyorum. 

1. Cemi mubayaası, tamiri, 
2. Lokomotif ve vagon mubayaa ve nakli, 
;{. Muhtelif çeşitli demiryolları ve Denizyol

larına ait malzemenin mubayaa ve nakli; 
4. Nafıanın almış olduğu 10 000 tonluk ra

yın-memlekete nakli meselesi. Bütün bu mesele
lere taallûk eden muameleler Maliye Müfettişle
rinden kurulmuş olan tahkik heyetince incelene
cektir. 

Niçin bu tahkikata başlanmıştır.' Tahkikata 
başlanmak lâzım geldiği için başlanmıştır. Buna 
herkes alışacaktır arkadaşlar. 

Şimdi Hıfzı Oğuz Bckata arkadaşımızın yan
lış zannı şuradadır. Buradan Aziz Derya, Rem
zi Baran namında iki zat oraya gittikten sonra 
dedikodular buraya aksetmeye başladı dediler. 
Hayır, bundan evvel başladı. Ben şimdi bu nok
taları açıklıyacağım: 

Parti Büyük Kurultayının toplandığı günler
de idi. İstanbul delegesi arkadaşlardan birine, 
İstanbul'dan gelen bir mektubu, o arkadaş 
bendenize \erdi. Mektupta şöyle deniliyordu, 
Amerika'da tahsilde bulunan bir gene mektup 
yazıyor, diyor ki, Amerika'da kaldığı pansi
yonda bir Amerikalı kendisine bir firmadan 
naklen şunları söylemiş, sizin burada bir he
yetiniz var. Eşya nakli için o firma diğer fir
malardan daha ucuz tekliflerde bulunduğu hal
de diğerlerini tercih etmişler. Bu mevzu etra
fında, tahsilde bulunan o genç, millî haysiyeti 
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rencide edecek dedikodular muvacehesinde duy
duğu eza ve ıstırabı bildirerek o firmadan da 
İngilizce bir mektup alarak gönderiyor, alâ
kalıların dikkati çekilsin diye. İstanbul'daki 
zatda Kurultaya delege olarak gelmiş bulunan 
bizim parti başkanı arkadaşımıza bir mektup
la gönderiyor ve mektubunda diyor ki; bunu 
Haştırma Bakanına ulaştır. 

Mektubu kendisinden aldım ve İngilizce 
olan ilişiğini kalemi mahsus müdürüne tercüme 
ettirdim, I başbakanımı da haberdar ettikten 
sonra Koçak arkadaşıma verdim. Koçak arka
daşını bendenize dedi ki; esasen bunların yap
mış olduğu mukavelede bir hüküm vardır; şa
yet başka müesseseler ve firmalar tarafından 
daha ucuz teklifte bulunulduğu takdirde naza
ra almaya mecburdurlar. O halde güzel, dedim. 
Derhal heyeti haberdar edersin böyle bir müra
caat vâki olduğuna göre niçin nazara alınma
mışlardır, sorarsın ve mademki nazara alınması 
mukavele icabıdır, dikkatini çekersin, dedim. 
Kakat üzerinde önemle durulması lâzımgelen 
bir nokta olduğunu da arkadaşıma söyledim. 

1 >iı* hafta veya on gün sonra rahmetli Ila
lid Nazmi Keşmir bendenizin odama geldi, bir 
mektup verdi. Mektup Nevyork Konsolosluğu
nun hesaplarını teftişe gönderilmiş bulunan bir 
maliye müfettişinden buradaki Teftiş Heyeti 
Başkanına hususi olarak yazılan bir mektuptur'. 
Mektupta, elçiliğe aksetmiş ve dışarda dedi
kodu mevzuu olmaya başlamış olan bazı söy
lentiler bildiriliyordu. Bundan duyduğu tees
sürü iblâğ ediyordu. Ilalid Nazmi Keşmir ile 
derhal orada şu noktada mutabakata vardık. 
Mademki orada müfettişimiz vardır, teftişle 
meşguldür, ayrıca bir de maliye müşavirimiz 
vardır, her ikisini derhal vazifelendirerek, bu 
dedikodu, ihbar, söylenti ve iddialar etrafın
da tetkiklerini yapsınlar ve mahiyetlerini bize 
resmen bildirsinler. Mektubu aldım, Başba
kanımı ziyaret ettim. Ilalid Nazmi ile vardı
ğımız kararı da arzettim. Tasvip ettiler ve bu 
heyetin hemen geri çekilmesi mütalâasını da 
ileriye sürdüler. Akabinde Koçak'ı haberdar 
ettim ve böylece talimat ve emir verilmesini 
de kendisine bildirdim, tabiî arkadaşım da 
memnunlukla karşıladılar. 

Maliye müfettişiyle maliye müşaviri tara
fından bu meseleler etrafında yapılan tetkikatı 
has-i rapor yeldi. Müsaade buyurursanız bu 
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rapordan bazı şeyler okuyayım. (Vesika mı 
sesleri). Vesika okuyorum, gazete havadisi 
değil. 

ihbarlar: Elçiliğe yapılan istanbul vapuru 
hakkında bir ihbar: İstanbul vapurunun res
mi kıymeti 350 bin doların iş, (1 133 000) li
raya satınalınmış, tamir için oradaki heyet 
bildirmiş, 140 bin dolarla bu iş olur, demiş. Fa
ka! vapur kızağa çekidikten sonra bu işin 
741 000 dolara çıkacağı anlaşılmıştır. Bunu 
tamik edilmesi lâzımgelen bir mesele olarak mü
fettişler ileriye sürmektedir, 

Kondisyon işi: Tetkiki lâzımgelen mesele
ler olarak bildirdikleri komüsyon işi. Vapur
ların tamiri ve kredi temini işinde Maken denilen 
za1. bir de Istavridi isminde bir adam çıkıyor. 
Bu Maken denilen zattan Elçiliğimiz şu şekil
de haberdar oluyor. Hariciye nezareti memur
larından biri Elçiliğimize telefon açıyor. Türk 
Heyetinin mümessili sıfatiyle iş takibeden Ma
ken isminde bir adam var. Sıfatını söyler mi
siniz? Diyor. Sefirimize bildiriyor. Sefir der
imi bu şahsın Hükümetçe tanınmadığını ve 
oradaki heyetin böyle bir adamı istihdama sa
lahiyetli olmadığını bildiriyor. Ve aynı za
manda l'"uat Zincirkıran'a da tebliğ ediyor. Bil
dirildiğine nazaran bu adam sahneden çekilmiş 
değildir. Mu işlerde gerek kredinin temininde 
ve gerek tamir işlerinde yaptığı işlerden dolayı 
komüsyon almak hakkını haiz bulunduğunu 
söylemekte olan bir adamdır. Import ve Ex-
port Bankın salahiyetli bir adamı bunun ko
ndisyon alacağını Zincirkıran'ın yanında ken
disine beyan etmiş bulunduğunu ve icabeder-
se Amerika mahkemeleri nezdinde bu yolda şa
hadet edeceğini söylemiştir ve Zincirkıraıı heye
ti buraya davet edildiği zaman, bu adam ne 
olacaktır ve bu adamın komüsyonu ne olacak
tır diye sorulmuştur. 

Istiryadis. istiryadis emlâk tellâllığı yap
mış suihareketinden dolayı emlâk tellâllığı ve
sikası elinden istirdat edilmiş bir adam imiş. 
Bu yunanlılardan mürekkep. Amerikan tâbii
yetini haiz bir şirketin müdürü olarak heyeti
mizin karşısına çıkmıştır. Satış işlerini idare 
eden Maritim Kamisyoııu Amerika tabiiyetinde 
olmıyanlara gemi satmamakta olduğu için mu
vazaa yoliyle bu İstiryadis'i bunu bizimkiler 
mutavassıt olarak kullanıyorlar, istiryadis ken-
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di namına vapur alacak, ondan sonra bize dev
redecek. tki vapur için mukavele yapılıyor, îs-
tiryadis 483 bin dolara Ma ritim Komisyonun
dan aldığı vapuru 775 bin dolar üzerinden bize 
satıyor. îki vapurda 584 bin dolarlık bizim he
sabımıza bir zarar, onların hesabına bir kâr. 
Yalnız Îstiryadis'in parası yok. îstiryadis bi
zimkilere müracaat ediyor, diyor ki ; siz zaten 
bunun %25 i olan 375 bin doları vermeniz lâ
zım. Bunu akreditif olarak açtırınız. Mukave
lede de şöyle bir şey var; biz 775 bin dolar
dan alacağız ama bayrak değiştirme müsaade
sini Amerika Hükümetinden almak şartiyle. 
Bunu alırsanız, bu parayı veririz, diyorlar. 

Müsaade alındıktan sonra tehlikesi kalmı-
yacak çünkü açıktan teminatsız, bu 387 bin 
doları verseniz o da alıp gitse nesini alacaksı
nız. Herif zaten teminat verecek vaziyette de
ğil. Onun için bizimkiler demişler; bayrak de
ğiştirme müsaadesini alırsanız bu akreditifi 
açtırabiliriz. Böyle bir şey yapamamış, bu pa
rayı bankadan almak için birtakım çarelere 
başvurmuş, olmamış. Bu mukavelenin bu şar
tının bu îstiryadis'in lehine değiştirilmesini 
Zincirkıran bankaya bildirmiş. Maliye Müşavi
rinin mümanaatı üzerine bu iş olmamış. Yalnız 
bu adam evvelâ banka aleyhine dâva açmış 
Onu kaybetmiş. Sonradan bizim aleyhimize bir 
milyon küsur dolarlık bir tazminat dâvası aç
mış. Bendenize söylendiğine nazaran merkez 
bunlardan haberdar değilmiş. Bir avukata ver
mişler, Ahmet Oğuz adında, o takip ediyormuş. 
Ve merkez sonradan haberdar edilmiş bu iş
lerden. 

FAHRt KARARA YA (Elâzığ) — Dâvayı ne
rede açmış? 

BAŞBAKAN YARDIMCISI PAÎK AHMED 
BARUTÇU (Devamla) — Amerika'da bizim 
aleyhimize açmış, 1 300 000 liralık tazminat 
dâvası, niçin bu vapurları mukavele mucibince 
niçin almadılar diye olacak herhalde. 

Ray nakliyatı işi; Bayındırlık Bakanlığının 
10 000 tonluk rayını 26, 45 dolardan nakletmek 
üzere eksiltme ile bir müessese ile bir mukavele 
yapılıyor. Sonra, bizim oradan buraya gelmek
te olan vapurlarımızla nakli için müracaat edi
liyor. tş, oradaki heyete havale ediliyor, he
yet bu müessese ile bir mukavele yapıyor, to
nunu beş dolardan naklediyor. 26, 45 dolardan 
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nakletmek üzere mukavele yapılmıştır Bayın
dırlık Bakanlığı ile; bizim Devletin vapurları 
ile beş dolar mukabilinde naklediliyor. Heyet 
bunun Bayındırlık Bakanlığınca 26 dolardan 
nakli mukaveleye bağlandığına göre kendisi ile 
beş dolar üzerinden yapılan mukaveleye ses çı
karmaması ve buraya bildirmemesi dikkate de
ğer. Bildirmiş mi, bildirmemiş mi? Bu tahkikat 
neticesinde anlaşılacaktır şüphesiz. Zaten ar-
zettiğim gibi, tahkikat bu konu ile şümullü ola
rak ilgili olduğuna göre müfettişler, gerek De
niz ve gerek Demiryollarının, bu konu ile ilgili 
bütün dosyalanın alıp tetkika başlamış bulun
duklarına göre işlerin mahiyeti tabiî tahkikat
la meydana çıkacaktır. 

Arkadaşlar, vaktinden evvel ne ittiham ne 
müdafaa elbetteki yerinde değildir. Yalnız ka
bul etmek lâzımgelir ki, tahkikat mesnetli baş
lamıştır. Ve bu tahkikat gömülemez, bu tahki
kat yürüyecektir. Şahsan kanaatim odur ki, 
ahlâk ve fazilet mücadelesinde ihmale cevaz 
yoktur. (Bravo sesleri). 

Herkes bu havayı teneffüs etmeye abşacak-
tır, ciğerleri sağlam olmıyan fevt olup gidecek
tir. (Alkışlar). 

Temenni ederim ki, bu tahkikat neticesinde, 
açık alınla çıksınlar. Haz duyarım, vicdanı mil
let de haz duyar. Ama, aksi takdirde failler kö
tülüklerinin cezalarına katlanacaklardır. 

Bu devri bilmeli ve bu deveyi gütmeli! 
Arkadaşlardan ricam şudur ki,; bu tahki

katın neticesine kadar bu işleri siyasi tezahür
ler, leh ve aleyhte vesile yapmamalıdır. (Bravo 
sesleri ve alkışlar)-

BAŞKAN — Sözü, Yusuf Ziya Erzin'e bu 
mevzuda Bakanın talebi üzerine, veriyorum. 
Buyurun! 

DEVLET DENİZYOLLARI GENEL MÜ
DÜRÜ YUSUF ZÎYA ERZİN — Efendim, be
ni alâkadar ederek konuşulan mevzu şu oldu: 
Ben gazetelere bir beyan yapmışını ve bunda 
komüsyon alındığının aslı yoktur, demişim.. 
Sizi namusumla temin ederim, ben böyle şey 
söylemedim; söylemek imkânım yoktur. Ben 
saçımı idare hayatında ağarttım; bir tahkik 
mevzuu hakkında, gönlüm böyle dahi istese. 
hattâ kanatim de böyle olsa böyle bir söz ben
den sâdir olmaz. 

Meseleyi tavzih edeyim: 30 saatlik bir uçuş
tan sonra, sıhatli de bir adam olmı. ••• v gere 
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yarısından sonra istanbul'a yeldim. Çoluk go
cuğum, eşim dostum meydanda idi. Ben onlar
la görüşmekte iken karşıma iki zat çıktı. Biz, 
dediler. Cumhuriyetin ve Vat#mn muhabirleri
yiz, görüşmek istiyoruz dediler. Bırakın, yarın 
öbürgün görüşürüz. Çok rica ederiz, birşey so
racağız dediler. Buyurun, dedim. Ne yaptınız? 
Bir para bulma meselesi sardı, onu bir şekle 
raptettim, bir de gemilerin tamiri mevzuu var
dı, onu da tertipledim döndüm. K fendim, heyet 
arasında bir ihtilâf varmış, dediler. Yoktur de
dim yürüdüm, çünkü hepiniz gibi ben de çocu
ğuma düşkünüm, küçük çocuğum orada mah
zun bir vaziyette duruyordu kendisine doğru 
yürüdüm. Tekrar ediyorum; askı böyle, birşey 
söylemedim. Söylediğim şey iki heyet arasın
daki ihtilâf mevzuudur. Fakat kendileri bu şe
kilde yazmışlar. İçinizde beni tanıyan birçok 
insanlar vardır, beni bilirler. Biraz fazla ihti
yatla söz söylerim. Böyle birseyin benden çık-
mıyacağmı takdir ederler. 

Brtesi günü evimden çıkmadım, gazeteyi de 
görmedim. Aradan birkaç. gün geçti. 
aradan bir iki gün geçtikten sonra idareye uğra
dığım zaman, benim vekilim olan ve vekâletimin 
müsteşarı bulunan zat (Allah razı olsun çok gü
zel bir şey yapmışsınız, ferahladım dedi) ne gi
bi dedim. Böyle böyle demişsiniz dedi. Rifat Bey 
teessüf ederim ki, bu güzel şeyi yapmadım ve 
çünkü maalesef yapamazdım, dedim. Vakıa bun
dan ibarettir. 

Şimdi ufak bir şeyi de söyliyeyim: Vekilimle 
vekille aramızda ihtilâf varmış. Gelme demişler, 
gelmişim. 

Ben vaziyeti orada daha fazla kalmamı icap 
ettirmiyecek bir hale getirdiğim kanaatiyle ve
kilime mektup yazdım, geleceğim dedim. Bir 
emirlerini almadım, biletlerimi aldım, hazırlan
dım, o gece bir tdlgraflarmı aldım; beni taltif 
eden bir lisanla işin şu safhasını da bitirdikten 
sonra gelmem iyi olur diyorlardı. Oevab verdim; 
vaziyet şudur, şu sebeple burada kalmama hiç 
icap ve lüzum kalmamıştır, mamafih her vakit 
emrindeyim, dedim. 

Bunun mânası şudur ki. Vekil bana yurda 
döndüğüm gün, yarın kalk git deseydi, her şeye 
rağmen, ertesi günü kalkar giderdim. Benim 
aldığım idari terbiyi1 bunu âmirdir. 

Binaenaley ihtilâf bahis mevzuu değildir. 
Müsaade buyurursanız yine şahsıma mütaallik 
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bazı şeyler oldu. Onları da arzedeyim. 

Yusuf Ziya bir şey yapmadı ve döndü. Zaten 
başlamış işlerle uğraştı dediler. 

Ben zaten başlamış olan işlerle uğraşmak için 
gitmiştim. Amerika'yı fethe gitmedim. Başla
mış işlerin başmda para mevzuu vardı. Para mev
zuunu hallettim efendim. Havanın gayet fena 
bir vaziyete sokulmuş olmasına rağmen bin türlü 
eziyetlerle bu işi hallettim. Mukavelename pro
jesini aldım, getirdim. Maliyeye tevdi ettim, 
onlar da incelediler. Bu para işi halledilmiştir 
ve bunun halli de kolay olmadı. Bir buçuk aylık 
zahmetli bir mesai ile oldu. 

Gemiler mevzuunda da evvelki şartnameler, 
Hıfzı Beyefendi tam değildi. Hattâ teklife arze-
dilmiş, fiyatlar alınmıştı. Bendenizce doğru ol
muyordu. Çünki bu gemilerin satmalma muka
velesinde bir hüküm vardı ki; şartnameler için 
Kostgardm tasdiki alınacak, Bahriye Nezare
tinin tasdiki alınacak, ondan sonra bu şartna
meler, kabili tatbik bir hale gelecek. Hattâ tami
rat bittikten sonra da bu tadillerin musaddak 
şartnameye göre yapılıp yapılmadığını tetkik ve. 
tasdik edecekler. 

Ben gördüm ki, bu merasim yapılmamıştır. 
Yani mukavele ile Amerika Hükümetine karşı 
deruhte ettiğimiz bir vecibe yerine getirilmemiş
tir. Ben bunları yaptırdım, ondan sonra işi 
teklif mevzuu yaptım. Hakikaten ben İngilizce 
bilmem. Zaten bilirim diye gitmedim. Gittiğim 
zaman da bilmediğimi bilirlerdi. Fakat ben 
öyle buyurduğunuz gibi yanlış birtakım şeylere 
düşecek kadar gafil değilim. Remzi benim 
inandığım adamdır. Bu itibarla ben Remzi Beyi 
yanıma aldım. Başka bir gidişimde de Mümtaz 
Bey yanımda idi. Onların tercümanlığı ile gö
rüştüm. Maritim komisyonu ile, koskartla, yani 
işin tâli cephesinde Mümtaz Beydan istifade 
ettim. Orada söz değiştirmek için de hiçbir se
bep yok. Esasen bu varit de değil. Bankaya git
tiğim zaman orası ehemmiyetli bir vaziyette idi. 
Orada daha çok şeylere mâruzduk. Her vakit 
yanımda Elçiliğin Maliye Müşaviri olan Bülent 
yazıcı'yi bulundurdum. Hiçbir vakit onsuz 
gitmedim. Yani Remzi'yi bulundurdum, Müm
taz'ı bulundurdum, fakat her vakit yanımda 
Bülent Yazıcı mevcuttu. Ben bazan ihtiyatta bi
raz ileri gidebilirim. 

Binaenaleyh böyle bir vaziyet asla olmadı. 
Bıtna emniyet etmenizi rica ederim. 
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Zannediyorum ki, bana mülaallik <»ian hu

susları cevapladım. 
FAHRİ KARAKAYA (Blâzığ) — l.iir sual 

soracağım. 
BAŞKAN — Sual Bakana sorulur. 
BAŞKAN — Kemal Özcobaıı. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, huzurunuzda her iki taraf ta iddiala
rını dermeyan ettikleri için babınızı fazla ağrıtmak 
istemiyorum. Yalnız Meclis soruşturması açılması 
demek muhakkak herhangi bir Bakanı veya me
murlarımızı töhmet altında bırakmak demek de
ğildir. Bence Milletvekili arkadaşlarımdan bir 
kısmının ileri sürdüğü ve fikirlerimizde muvak
katen de olsa şüphe ve tereddüt hususle getir
diği hususlarda Yüksek Meclisiniz tensip buyu-
rursa teşkil edilecek olan komisyonun Tahkikat 
yapması çok yerinde ulur. Sayın arkadaşlar; 
Ulaştırma Bakanının vermiş olduğu cevapta bir
çok vesikalar okundu. Bunlardan bir kısmının 
sahiplerinin isimleri bildirilmemiş diğer bir kı
sım vesika içerisinde adları geçenleri, tahkika
tın seyrini teşviş etmemesi, yanlış yola sevket-
menıesi için, bildirmiyorum, dediler. Yani giz
li olarak kalmış olan noktaların aydınlatılması, 
vesikaların tetkik, şahitlerin dinlenmesi Yüksek 
Meclisinizin değil, tensip edeceğiniz komisyonun 
vazifesidir. 

Bu bakımdan tahkikat sonunda hakikaten 
bakanın veya memurların bundan bir ilgileri 
çıkmıyabilir, fakat aksi de olabilir. 

Vekilin veya bir memurun suiistimali olabilir. 
Bundan memleket ve millet fayda görecektir. 
Meselâ ; benim kulağıma kadar gelen bunlardan 
birini arzedeyim: 

Bakan, Maliye Bakanlığının Demiryollarına 
tahsis ettiği dövizden bir otomobil aldırıyor, 
bunu ikinci heyet satınalıyor. Bu otomobil lüks 
ve bedeli yüksek bir otomobildir. Devlet Deniz
yolları atelyelerinde monte edilmiş ve Deniz
yolları parasıyh nakledilmiştir. Bu para ise 
bilfdıara ve aradan altı ay geçtikten sonra Ba
kan tarafından veriliyor, o arada 7 Eylül kararı 
alınmış, döviz fırlamış, bakan altı ay sonra be
delini veriyor ki, yedi Eylül kararları alınmış, 
döviz • fırlamış, memleket: bir dereceye kadar 
bundan zarar görmüştür. Bu ve bunun gibi, 
ufak ta olsa, efkârı umumiyenin aydınlatılma
sını icabettiren noktaların, müsadenizh1, havale 
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buyuracağınız komisyonca tahkik ve tetkik 
edilmesini rica ediyorum. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Efen
dim; önce bir noktaya temas etmek istiyorum. 
O da, Sayın Brfşbakan Yardımcısı konuşmaları 
sırasında hâdiseleri öyle bir tarzda ifade bu
yurdular ki, Amerika'ya gitmiş olan birinci 
heyet hakkında yapılacak tahkikata bu takriri 
vvren arkadaşlar aleyhtarıma, bunu istemiyor
muş gibi bir şey oldu. Böyle bir şey yoktur. 
Blbetteki haklarında dedikodu cereyan etmiş 
olan heyetler hakkında tahkikat yapılması lâ
zımdır, meselenin meydana çıkarılması gerek
tir. Bizim istediğimiz bu meselede Bakanın 
kararları ve harekâtı hakkında da birçok şey
ler söylenmektedir. Bu işe ismi karışmıştır. 
Binaenaleyh bu meselenin efkârı umumiyede 
tam nıânasiyle aydınlanabilmesi için bir Meclis 
sokuşturması açılması lâzımdır. Nasıl ki, bi
rinci heyet hakkında maliye müfettişleri ve 
Bakanlığın kendi teftiş teşkilâtı tahkikat yapı
yorsa Bakan hakkında da bir Meclis soruştur
ması yapılması gerektir. Mesele ancak tam nıâ
nasiyle bu suretle tavazzuh edebilir. Kimin ku
suru varsa meydana çıkabilir. Bu işler aylar-
danberi matbuatı ve efkârı umumiyeyi alâka
dar etmekte ve bu yüzden birçok yazılar yazıl
maktadır. Şu nokta üzerinde de durmak isti
yorum .- Bu mesele hakkında yapılan uzun ko
nuşmalardan sonra Meclis soruşturmasını Sayın 
Bakan bizzat kendileri talep etmelidir. 

NAŞtT FİRAT (Samsun) -- Sen Bakan ol
duğun zaman yaparsın. 

11A S A N I »O I J ATK AN (Devamla) — İnşaal-
lah arkadaşlaı . Bu meselede memleketin mil
yonlarca dolarlık zarara uğradığından hallo
lunmakladır. Sayın Başbakan Yardımcısının 
ileri sürdüğü şekilde, birinci heyet hakkında 
yapılmakta olan tahkikat bitsin, Meclis soruş
turmasını sonra düşünürüz diye işi bir kenara 
bırakmak doğru olamaz. Meclis soruşturması 
ile heyet hakkındaki tahkikatın bir arada yü
rütülmesi lâzımdır. Takrir de bunun için veril
miştir. Meselenin selâmetle cereyanı memle
ket ve millet menfaatinin korunması için bu 
gerektir. Ricam bundan ibarettir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim, 
bendeniz Sayın Bakandan; vicdanımda tered
dütler hâsıl eden bir, iki suale cevap vernıele-
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rini rica edeceğini. Lütfederlerse çok memnun 
kalırım. 

Avrupa'da toplanan Demiryolları Kongresi
ne Sayın Bakan Bay Şükrü Koçak Hava Kuru
mu Başkanı iken... (Bununla alâkası yok ses
leri). 

BAŞKAN — Reşad Bey, bu konu Bakanın 
şahsına ait ve muamelâtın tetkikına ait değil
dir ve şimdi bu söylediğiniz suallere muhatap 
olamaz. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Söyliye-
ceklerim kendilerinin lehindeydi, mademki ri
yaset makamı böyle istiyorlar bendeniz de itti-
ba edeceğim. İkincisi (Birincisi yok sesleri). 

Şu halde birincisi, Kayzer tezgâhlarının us-
tabaşısı olan ve Amerika'da 35 - 40 yıl evvel 
yerleşmiş bulunan Nuri Sadullah adındaki bir 
zat Türkiye'ye gelip zatı âlinize mülâki olmuş 
mudur? Bilhassa istanbul vapurunun alınması 
veya alınmaması hususunda makamı âlinize bir 
bilgi vermiş midir? 

İkincisi; birinci heyetin vazifesine son ver
mek ve vazifeyi devir almak üzere Ankara'dan 
yolladığınız ikinci Aziz Derya heyetine; nere
de bol avantaj bulursanız o firma ile anlaşınız 
diye şahsan bir direktif verdiniz mi? (Gürül
tüler). 

Efendim, bunlar, umumi efkârda bugün dö
nüp, dolaşan suallerdir. Ve Sayın Bakanı çok 
eskiden tanıyan bir arkadaşınızım, kendileri 
bu suallere cevap verirse elbetteki yine kendi 
vicdanlarını tatmin edecektir. Bendenizin sual
lerim niçin bir reaksiyonla karşılaşıyor. (An-
lıyamadık ta, ondan sesleri). Sadece avantaj 
kelimesini kullandım, ki bunu Sayın Bakan ta-
biatiyle tavzih buyuracaklardır. 

Yalınız bu fırsattan istifade ederek, bir şey 
arzetmek isterim. Ki şimdi kendileri burada 
yoktur. Faik Ahnıed Barutçu sözlerine başlar
ken iktidar Partisinde, ahlâki faziletleri, dü
rüstlüğü, şerefi yalnız kendisinin mensup bu
lunduğu partinin sanki inhisarında imiş gibi bir 
eda ile söyledi, (öyle bir şey söylemedi sesleri) 
(gürültüler). 

Efendim müsaade buyurun ben böyle anla
dım. Kendilerinin söylemesi lâzımgelir. (îşte 
kendisi de geldi sesleri). 

Binaenaleyh mensup olduğu kendi partisi
nin inhisarındaymış gibi bir eda ile, buradan 
beyan etmeleri üzerine, bulunduğum yerden, 
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derhal bu tarzdaki anlayışımı ifade için kendi
sine karşı dedim ki; bu fazilet, dürüstlük, ah
lâk bütün bir tarih şahittir k i ; Türk Milletinin 
müşterek faziletidir ve vasfıdır. (Ona şüphe 
yok sesleri) Binaenaleyh bendenize öyle geldi 
ki; bir evvel Sayın Dışişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
arkadaşımın söylemediği bir şeyi pekâlâ yanlış 
olarak anlamış ve bu kürsüye gelmiştir. Fakat 
Dışişleri Bakanının bir şeyi yanlış olarak anlı-
yacağını ben düşünemem. Bunun için; acaba 
Meclisi Âli büyük bir vakar içinde, tam bir sa
mimiyetle şu büyük dâvayı incelerken bir par
ticilik zihniyeti mi, hâkimdir? (öyle şey yok 
sesleri) Biran için aklıma geldi. Dışişleri Ba
kanı yanlış anladığı iddia edilen bir nokta üze
rinde şiddetle niçin İsrar etti? Hiçbir zaman 
demediniz ki; yanlış anladınız. Ama benim bir 
şeyi yanlış anladığımı iddia ile birdenbire red
dediyorsunuz. Bu nasıl bir zihniyettir. (O başka, 
zihniyet değil sesleri) Hıfzı Oğuz'un söylemediği 
bir şeyi, hem de Hükümet olarak, Dışişleri Ba
kanı olarak şiddetle ve hassasiyetle beyan eder 
ve alkışlanırsa bunun mânasını niye yorayım? 

BAŞKAN —• Bunları bırakınız. Meclisin ha
rekâtı tabiiyesindendir. (Gülüşmeler). 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Madem 
ki; burada konuşmak harekâtı tabiiyesinde-
dir. Şu halde ben de anladıklarımı burada söy
lersem, ne lüzum var demek doğru değildir. Bu 
da harekâtı tahliyeden maduttur. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAÎK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Sayın Reşad Aydınlı 
arkadaşıma cevaben arzedeyim; inhisarcılık ifa
desiyle konuşmadım, inhisarcılık zihniyeti, dar 
görüş zihniyetidir, bu bizden uzaktır. 

(Sağdan bravo sesleri). 

ALİ RIZA İNOEALEMDAROĞLU (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlar; öyle tahmin 
ediyorum ki, bugünkü görüşmeler Büyük Mec
lis hayatında, C. II. Partisinin bir üyesi; asil 
Türk Milletinin bir Milletvekili olarak millet 
nazarında herhangi bir yolsuzluğun kapalı kal
dığı telâkki edilemiyeceğini; herhangi bir mu
amelenin de demokrasi ruhu ve anlayışiyle de, 
denetleme vazifesini büyük bir dikkat ve hassa
siyetle yaptığını bir kere daha göstermiş bu
lunuyoruz. Vazifelerimizi hassasiyetle ifadan 
son derece müsterih bulunuyoruz, iktidar Par
tisi Hükümetinin gösterdiği yakın, samimî ve 
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ciddî alâkayı Yüksek Meclis huzurunda ve bü
tün dünya muvacehesinde ve Türk Milletinin 
yüce katında bu şekilde aksetmiş olmasından 
C. .1.1. P. sinin bir üyesi ve Türk Milletinin Mil
letvekili olarak duyduğum saadeti burada ta
riften âcizim arkadaşlar. (Soldan bravo sesle-
ri>, 

Arkadaşlar; evvelâ Büyük Türk Milletine 
ve vicdanımıza karşı mesul olduğumuz bu kut
sal çatının altına gelmiş bulunuyoruz. Binaen
aleyh Bakanla önerge sahibi arasında teati edi
len ve heyeti umumiyesi aydınlatılan ve şim
diye kadar bilinmiyen bazı vaziyetleri ve mu
haberatı ve bazı işleri de bütün Meclis öğren
miş bulunuyor. Binaenaleyh verilen izahattan 
tenevvür ettim ve sözümü kesiyorum. (Soldan 
alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik hakkında bir tema
yül görüyorum, bu hususta bir önerge yok, ma
mafih başka söz istiyen de yok. 

NECMEDDtN SAIİÎR SILAN '(Tunceli) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 

Arkadaşlarım; geçen gün başlıyan ve bugün de
vam eden konuşmaları ben de dikkatle, teessürle 
dinledim. Muhtelif safhalar arzetmekte olan bu 
konu vesilesiyle, Amerika'da Devlet ve siyaset 
adamları, parti elemanları, maliye ve ticaret 
müesseseleri ve bunların müdürleri ile vâki te
maslar hakkında yalnız Ulaştırma Bakanı arka
daşımız değil, soru önergesini vermiş olan arka
daşımız da biraz önce izahlarda bulundu. 

Bakan arkadaşımız, gemileri almaya memur 
heyette bulunan ve davet üzerine uçak ile bura
ya gelen vazifeli ile vâki görüşmelerde sorduğu 
sualler ile aldığı cevapları şöyle nakletti : 

« — Mac Keen isminde bir adamı nerede ta
nıdınız, ne gibi işlerde kullandınız? 

— Mae Keen Cumhuriyet Partisinin Nev-
york kâtibi veya mümessilidir. Birgün, Ofise bir 
adam geldi. Sizi, eski Cumhurbaşkanı ve Cumhu
riyet Partisinin Reisi olan Mr. IToower görmek 
istiyor, sizinle görüşmek istiyor dedi. dittik ken
disiyle görüştük; işlerimiz üzerinde alâkadar 
olacağını söyledi ve bize bir adam tavsiye etti. 
O adam, ihtiyar olduğu için, Mac Keen denilen 
adamı bize terfik etti.» 

Milletvekili arkadaşımız da şu sözleri söyledi: 
«Bizim heyetimiz, orada çok büyük müşkü-
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lâtla karşılaşınca ve meselenin ticari mahiyetten 
çıkıp siyasi şartlar içinde halli zarureti hâsıl 
olunca, Amerika'da, ister istemez, parti ve Dev
let büyükleriyle temasa geçmişlerdi)'. 

Bunların arasında bulunan Hoower'e Türki
yelim içinde bulunduğu şartları anlatmışlardır. 
Hoovver'le konuştukları sırada, yanında «Mac 
Keen» diye adı geçen Cumhuriyetçilerin faal bir 
üyesi ve Cumhuriyet Partisinin Genel Sekreteri 
bulunuyor.» 

Bugün istanbul'dan gelen bir gazetede ise 
şöyle bir yazı görüldü: 

« — Amerika, bize gemi vermiyordu. Bu ge
mileri, ben, eski Cumhurbaşkanı Tloovver'le olan 
şahsi münasebetlerim sayesinde satın alabildim,.» 

Bu sözleri, bugüne kadar cevapsız bırakmış 
olmamın sebebi Amerika'daki bir muhabirin Mis
ter TTooAver'i ancak üç gün önce görebilmiş olma
sından ileri gelmiştir. 

İşte sorduğu sual: 
— Zincirkıran adında bir Türkiye memuru, 

şahsi sempatinizi kullanarak bazı teşebbüslerinde 
muvaffak olduğunu söylemiştir. Ne dersiniz? 

işte aldığı cevap: 
— Gıyabi bir dost kazanmış olduğumu sizden 

öğreniyorum. Fakat, böyle bir zat ile, maalesef, 
henüz teşerrüf etmiş değilim.» 

Şimdi, öğrenmek istediğim nokta şudur; He
yet Başkanı veya bu heyete dâhil bulunanlar ve
ya sonradan bu işler için oraya gönderilmiş 
olanlar, işlerin safahatı hakkında Bakanlığa sun
dukları, resmî raporlarda bu temaslarından ve bu
rada Amerika Birleşik Devletlerinin eski Cum
hurbaşkanı Mister Hoower ile olan temaslarından 
resmen bahsetmişler midir? 

Bu mesele üzerinde karar vereceğimiz şu 
sırada, Ulaştırma Bakanı arkadaşımızın, mütezat 
söz ve yazılar karşısında, bu ciheti de aydınlat
malarını faydalı bulurum. 

BAŞKAN -— Ulaştırma Bakanı; buna ce
vap verecek misiniz? (Kâfi, kâfi sesleri). 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — Hayır. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı lüzum görme
diğine nazaran mesele bitmiştir. Başka söz isti
yen yoktur, önergeleri okutacağım. 

ALİ RIZA İNCE ALEMDAROĞLU (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlar, heyecanla ilâve
sini unuttuğum bir nokta vardır. Bunu belirtmek 
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için tekrar huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu tahkikatın sonunu Yüksek Meclis öğren
melidir. Binaenaleyh tahkikat safahatından Yük
sek Meclisin haberdar edilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — önergeler okunacaktır. 
HIFZI OĞUZ REKATA (Ankara) —- Bir 

arkadaşım, çok teşekkür ederim, benim duyma
dığım bir noktayı bana aksettirdi. O da şudur: 

Dışişleri Bakanı buraya çıktığı zaman de
mişler ki ; kirli dâvaları buraya getirenler bizim 
dış teşkilâtımızdaki sefirlerimize de hürmet et
melidirler. 

Zaptın bu suretle olup olmadığını öğrenmek 
istiyorum. 

Biraz evvel Incealemdaroğlu arkadaşımız, 
memleket umumi efkârını alâkadar eden işler
deki Büyük Millet Meclisinin hassasiyetine 
teşekkür ettiler. 

Memleket umumi efkârını alâkadar eden iş
ler Büyük Meclise kirli maksatlarla gelmez. Bu 
itibarla böyle bir şey söylenmişse, Dışişleri Ba
kanının buraya çıkıp, bana değil; Büyük Millet 
Meclisinin her ferdine ayrı, ayrı hakaret telâkki 
edeceğim Bunun tarziyesini vermelidir. 

BAŞKAN — Eğer zatı âlinize veyahut Mec
lis âzasından herhangi birine, herhangi bir Ba
kan ve veya herhangi bir arkadaş tarafından 
hakareti tazammun eden bir söz söylenmiş olsa 
Başkanlık makamını işgal eden arkadaşınız va
zifesini derhal yapardı. 

HIFZI OĞUZ BEK AT A (Devamla) — Mü-
sade buyurunuz. Burada bunu duyan arkadaşım 
naklettiği için zaptın okunması meseleyi aydın
latacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Huzuruna herhangi bir memleket dâvasını ge
tiren bir arkadaşa karşı, bu tarzda konuş
maya müsait bir Bakanı, böyle konuşturmaya 
alıştıracak olursak, bu Meclisin mânevi şahsi
yetine hürmetsizliği kabul etmiş oluruz. Bu iti
barla, Dışişleri Bakanı da salona gelmiştir. Tek
rar ediyorum, burada biraz evvel, benim dikka
timden kaçmış, bir arkadaşım söyledi, şerefli 
Türk milletinin bir vekili olarak, vekâletini ta
şıyan herhangi bir arkadaşa karşı, Dışişleri Ba
kanı kürsüye geldiği zaman; böyle kirli işleri 
getirip burada müdafaa eden kimseler sözünü 
nasıl kullanabilir? (Böyle dememiştir sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar bu işi 
ördek hikâyesine döndürmiyelim. Meclis muza-

4.1948 O : 2 
kereleri esnasında suitelâkkiyi mucip olacak 
bir sözü bendeniz duyarsam tashihine giderim. 
(Sağdan, söyledi sesleri) Hıfzı Bey zâtı âliniz de 
mutlaka söyledi diye ısrar etmeyiniz. Müsade 
buyurun arkadaşlar izah edecekler. 

DIŞÎŞLERÎ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Bir defa Hıfzı Oğuz arkadaşım, 
Elçinin raporları hakkındaki o kelimeyi sürcü 
lisanla kullandığını söylediler. Evvelâ ona te
şekkür ederim. 

Diğer meseleye gelince; kendilerine böyle 
çirkin bir işi müdafaa ettikleri sadedinde birşey 
söylemedim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Mesele yoktur. Başka söz isti-
yen de yok. Deminki temayül müzakerenin ye
terliği merkezinde idi. Şimdi.. (Kâfi kâfi ses
leri) O halde önergeleri okuyacağız. 

NECMEDDlN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Oyumu, vicdan huzuru ile kullanabilmek için 
sorduğum sualin cevabını öğrenmek ve bu iti
barla konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 

Arkadaşlar; Başkanvekili arkadaşımız, demek 
ki temayülün müzakerenin yeterliği merkezin
de olduğunu söyledi. Ancak Başkanlık yerinde 
bulunan arkadaşınız Büyük Meclisin temayülü
nü empoze etmek vaziyetinde, salâhiyetinde de
ğildir. 

Burada bir sual sormuş bulunuyorum; bu su
alin Ulaştırma Bakanı tarafından şimdi, cevap
landırılması lâzımdır. Yüce varlığınız önünde so
rulan herhangi bir sualin Millet huzurunda ce
vaplandırılmasında, aydınlanmasında fayda var
dır. 

BAŞKAN — Böyle bir empoze vaziyeti yok
tur. Meclisi Âlinin temayülâtını nazara almak 
mecburiyetindeyim. Ben, empozisyonu kabul e-
decek bir Meclis karşısında değilim. 

Şimdi, müsaade buyurun; arkadaşımız bu 
hususta ısrar ediyor Bakan, lüzum görüyorsa 
söylesin, cevap versin. (Kâfi kâfi sesleri, gü
rültüler) 

ULAŞTIRMA BAKANİ ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — Müsaade ederseniz bir iki kelime 
ile încealemdaroğlu arkadaşınım suallerini ce-
vaplıyayım. 

Evvelâ Polatkan arkadaşım bir meseleye te-
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mas etti, onu.arzedeyim: İkinci .heyet bir oto
mobil; • almış ve. dövizini, Demiryolları malzeme 
tahsisatından A'ernıiş..ve Türk vapurları ile nak 
1 edilmiş nakliye ücreti verilmemiştir. 

Bendeniz Bakanlığa gelmeden evvel Bakan-
lık için bir otomobil sipariş, edilmiş, ben Ba
kanlığa, geldikten sonra bu heyet otomobili al
mış. butıun dövizini ve tahsisatını maliyeden a-
bırak heyete göndermişizdir Binaenaleyh para
sı malzeme parasından, şuradan buradan veril
miş değildir. 

Doğru olan bir cihet var, evet bizim vapur
lar taşımıştır, bu suretle nakliye ücreti hüküme
te tahmil edilmemiştir. 

Aydınlı arkadaşın, Nurullah Sadullah Beyle 
görüşüp görüşmediğimi sordular. Ben Nurullah 
Sadullah Beyi maalesef tanımıyorum ve görüş
tüğümü de hatırlamıyorum. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Ben de mu-
hakkak görüştünüz demedim. Görüştüğünüz söy
leniyor, bunu sordum. 

...ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Devamla) — Aziz Derya'ya, eğer avantaj bu
lursam orayla anlaş demedim. Ona verdiğimiz 
talimat tahrirîdir ve Denizyolları dosyasında 
dır. 

Şimdi, Necmeddin Sahir Sılan arkadaşımı
zın sözlerini de cevaplandırayım: Buraya gel
miş olan Fahri Tanınan ve Baş müşavirimiz 
Zincirkıran ile görüştüm; Hooweri ziyaret et
tiklerini anlattılar; fakat Iloowerle görüştükle
ri zaman ne konuşulmuş, ne görüşülmüş yan
larında kimler vardı, ondan haberdar değilim. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Öğrenmek istediğim şudur: Bu temasları daha 
evvel, Amerika'da bulundukları sıralarda, yaz
dıkları raporda bildirmişler midir, bildirmemiş
ler midir? 

ULAŞTIRMA BAKANİ ŞÜKRÜ KOÇAK 
( Erzurum) — Hayır, bildirmemişlerdir. 

NEMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Bu nokta da aydınlanmış oldu. 

BAŞKAN --- iki önerge var, bunları tekrar 
okutuyorum: 
(Zonguldak Milletvekili Ali Rıza îııcealemdar

oğlu'nun önergesi tekrar okundu) 
(Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban 

ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN -— Efendim; bu önergeler ayrı ayrı 

mahiyettedir. încealemdaroğlu'nun önergesinde; 

1948 O : 2 
içtüzüğün 177 nci maddesine tevfikan bir. tahki
kat.anılması-istenmektedir. İkincisinde işe, mem
leket ve millet hesabına maddi ve mânevi büyük 
kayıplara sebebiyet verdiği yolunda iddialar ileri 
sürülmüştür. Bu iddialar tesahup edilmiştir. Bu 
sebeple bu iddianın taşıdığı hava dolayışiyle ha
kikatin çıkarılması yolunda Meclis soruşturması 
yapılmasına lüzum görülmektedir. Şu halde bu 
önerge 169 ucu maddeye temas etmektedir ve 
Îııcealemdaroğlu'nunki ise 177 nci maddeye ta
allûk etmektedir. Binaenaleyh bunları ayrı ayrı 
oya sunacağım. 

VEDAT DİCLKLt (Diyarbakır) — İkisi 
arasında fark nedir? 

BAŞKAN (Devamla) — 177 nci madde bilgi 
edinilmekten ibarettir. Fakat nihaiyen 169 ncu 
maddenin mekanizmasına girmektedir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
İçtüzüğü hepimiz biliriz, onlar bilemezler. 

BAŞKAN — Fakat ikisinin hükmü ayrı ayrı 
maddelere temas etmekte olduğundan müsaade 
buyurursanız; Meclisi Âli kararını vermekte muh
tardı, yalnız şunu tavzih edeyim ki, Ali Rıza 
Îııcealemdaroğlu'nun önergesinde 177 nci mad
deden bahsedilmekte ise de birinci kısmı demin 
arzettiğim 169 a mümas olmaktadır, fakat neti-
cei talebi 177 nci maddeye dayandığından ayrıca 
oya koyacağım. 

Yüksek Meclis tenevvür etmiş bulunmaktadır. 
(.) itibarla ikisini ayrı ayrı oyunuza sunacağım: 

îııcealemdaroğlu'nun, önergesi daha hafif 
olmak itibariyle önce öbürünü oyunuza sunaca
ğım. Kemal Özçoban ve arkadaşları tarafından 
verilen ve mahiyeti itibariyle doğrudan doğruya 
Bakana cezai ve malî bir mesuliyet tevcihini mu-
tazammırı olan önergeyi evvelâ oyunuza sunaca
ğım. 

Bu önergeyi dikkata alanlar... Almıyanlar... 
Önerge reddolunmuştur. 

ikinci önerge mahiyeti itibariyle arzettiğim 
şekilde 177 nci maddeye temas etmekle beraber, 
169 ncu maddeye müntehidir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Müsaade buyurursanız usul hakkında söyliyece-
ğım. 

BAŞKAN —Buyurun. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 

Arkadaşlar; îııcealemdaroğlu tarafından veri
len ve üzerinde diğer takririn de mâna ve tale-
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binin inzimamı ile uzun uzadıya tartışma yapı
lan bu takririn konuşmalar sonunda sahibi olan 
încealemdaroğlu'nun bu kürsüden beyan ettiği 
hissiyat ve kanaatten sonra reye konmasına zan
nederim ki, ihtiyaç yoktur. (Lüzum yoktur 
sesleri). 

Tahmin ediyorum ki, îucealemdaroğlu arka
daşımızın kendisine hâkim olan bir iştibahı gi-
diriei ve kendisine inan, görev ve fahir verici 
konuşmaların ve hakikatin tebellür ettiğini bu 
kürsüden ifade ettikten sonra bu takrirde musir 
değildir. Sorulsun. 
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BAŞKAN — tncealemdaroğlu, takririnizi 

geri alıyor musunuz1? 
ALÎ RIZA ÎNCEALEMDAROĞLU (Zongul

dak) — Bu vaziyetten sonra geri alıyorum. 
BAŞKAN — Ohalde mesele kalmamıştır. 

Birinci önerge reye konmuştur, dâva halledil
miştir. Gündemimizde muhtelif sorular vardır. 
takat vakit de geçmiştir. Müsaade ederseniz, 
Cuma günü 23 Nisandır, tatildir, 26 neı Pazar
tesi günü saat L5 te toplanılmak üzere Oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

« • » • 

3. — SORULAR VB CEVAPLAR 

3. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kır se
rer'in, Çanakkale'ye bağlı Kumkale bölgesindeki 
bataklıkların kurutulması için açılacak kanal hak
kındaki yazılı sorusuna Bayındırlık Bakanı Ka
sını Gülek'in yazılı cevabı. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Çanakkale'ye bağlı Kumkale bölgesinde her 

biri çiftçi olan ve münhasıran ziraatle maişetle
rini kazanan altı bin nüfuslu 9 köyün arazisi 
ötedenberi kısmen bataklık halinde iken bu 
kerre Kazandağmdan gelen Menderes çayının is
tilâsına mâruz kalmıştır. 

Bu toprak parçası 100 bin nüfus besliyecek 
kadar verimli olmasına rağmen bugün sahipleri 
olan köylü vatandaşlarımız aç ve çıplaktırlar. 

Aynı zamanda bir sivrisinek membaı olan 
bu bataklığın kurutulması için açılacak kanala 
sarf edilecek 300 bin lira gibi az bir paranın 
kâfi geleceğine fennî bir hesapla ve katî bir li
sanla bundan 6 ay evvel Meclis kürsüsünden 
konuşan Burdur Milletvekili Mühendis Sayın 
Ahmet Çınar tarafından tesbit edilmiştir. 

Sıhhi ve iktisadi bakımdan mühim olan ve 
nihayet zamanla daha ağır bir tehlike vukuunu 
önlemek için açılması zaruri olan bu kanal hak
kında Hükümetçe alınmış bir tedbir var mıdır? 
Varsa ne zaman tatbik edilecektir? 

Sayın Bayındı ılık Bakanının yazılı olarak 
cevap vermelerini saygılarımla rica ederim. 

13. IV 1948 
Çanakkale Milletvekili 

Ali Rıza Kırsever 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14 . IV . 1948 gün ve 2905/1946 sayılı yazıları 

karşılığıdır. 
Kumkale bölgesindeki bataklıkların, ilk etüdü 

1944 senesinde yapılmıştır. Bu etüde göre ba
taklıkların Karamenderes taşkınları ve Pınarbaşı 
membaları tarafından husule geldiği anlaşılmak
tadır. Karamenderes'in sol sahilinde bulunan Pı
narbaşı membalarının tevlit ettiği batak saha 
takriben 14 000 dönümdür. Karamenderes taş
kın sularının tesiriyle sağ sahilde hususle gelen 
batak saha ise İS 000 dönüm kadardır. 

Yekûnu 32 000 dönümü bulan batak sahala
rın kurutulması için takriben 400 000 lira öde
neğe ihtiyaç vardır. Kurutma işiyle Kara
menderes'in de ıslahı düşünüldüğü takdirde ge
reken ödenek miktarı takriben 2 000 000 lira 
kadardır. 

Bu konu başlamış işlerden olmadığı için 
Mecliste müzakere edilmekte olan ve başlamış 
su işlerinin tamamlanmasını hedef tutan 
165 000 000 hık tahsisattan faydalanmaya im
kân yoktur. 

Bakanlık buranın eskiden yapılmış kısmi 
etüdünü derhal tamamlatacaktır. 

Yüksek Meclise sevkedilmek üzere bulunan 
bataklık kurutma kurumu kanunu çıkınca bu iş 
kurumun iştigal konusu içine girebilecektir. 

Saygılarımla arzederim. 
Bayındırlık Bakanı 

K. Gülek 
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