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£)ah§ gok var ama, pnları da Şfrası gejjnee şöyBAŞJKAÎsf — Dokuzuncu soruya gediyoruz.
9. — Seyhan Milletvekili Sinan
Tekelioğlu'unu, Ürdün Hükümetine verilen gıda maddeleri
hakkındaki sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut Ne
dim Gündüzalp'tn sözlü cevabı
BAŞKAN — Soru
efendili.

önergesini

pkutuy.orum,

14 . IV . 1948
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı ta
rafından Meclis huzurunda sözlü cevaplandırıl
masını dilerim.
Ürdün Hükümetinin talebi üzerine bu Hükü
mete mevaddı gıdaiye verilmiş midir? Neler
verilmiştir? Bunlar hakkında Bakanlar Kurulu
nun kararı nedir? Bakanlar Kurulunun kararın
dan fazla bir madde de verilmiş midir? Veril
mişse kimin emriyle ve hangi cins maddeden ve
rilmiştir?
Bu gıda maddeleri doğrudan doğruya Hükü
met eliyle mi Ürdün Hükümetine verilmiştir?
Yoksa bir vasıta ile mi verilmiştir? Vasıta ile
verilmişse vasıta kimlerden mürekkeptir? Buna
Hükümet bir menfaat vermiş midir? Vermiş ise
miktarı nedir?
Bu gıda maddelerinin mühim bir kısmının
Filistin'de satılmış olduğu söylenmektedir. Hü
kümetin bu işlerden haberi olmuş mudur? Olmuş
sa bu satış işi kimler tarafından yapılmıştır?
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu
TtCAJRJST BABANI MAHMUT NEB-ÎM
GÜNQÜZA£P (Edirne) — 1. Ürdün Hi&ümet^pjn mü^acöjatı ye talebi üz.erine bu komşu ve
dost memleketin ia^e dudumu, .gözönünde tutula
ra^ İm meml,qke;te Toprak Mahsullei Ofisi tara
fından iki defada şu miktar ve nevilerde J\u^>u^)at
satılmış ve ihraç edilmiştir.
İlk Yardım partisi : 2 000 ton buğday ve
2 700 ton arpadan ibaret
olup Haziran 1947 tarihinde ihraç edilmiştir.
İkinci yawhtn partisi: 2 000 ton buğday ve
1 OOO^ton arpa olup
Aralık 1947 tarihinde ihraç olunmuştur.
Yine Hükümet karariyle aynı memlekete 20
to» zeytinyağı, 30 tort zeytin tanesi, 10 ton peynir,
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10CH) tgtş koyun, ve 100,0 fctaş sığjr ihracına mü
saade edilın^şjtir. Ürdün Hükümeti aynı zaman
da şeker ve kereste de talep etmiş işe de duru
mumuz müsait olmadığından bu maddeler veri
lememiştir. Piyasamamızda tesir icra etmemesi
için zeytinyağının ihracına îzmir Tariş mües
sesesi, pe.ynir ve zeytinin ihracına da Yaş Sebze
ve Meyva Kooperatifleri Birliği memur edilmiştir.
Canlı hayvan ihracı Mersin İhracatçılar Birliği
kanaliyle .tevzi usulüne tâbi tutulmuştur.
2. Yardım satışları dolar üzerinden ve Ti
caret Bakanlığınca, t.esbit. ediLen fiyattan {doğrudan doğruya Ürdün îa§e Nazar.etine yapılmış ve
hububat, araya hiçbir vasıta girmeksizin .Ofisçe
Hayfa'da Ürdün Hükümeti mümessiline teslim
edilmiştir.
.,
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Bu itibarla bu şartlar dolayısiyle Ofisçe
kimseye komüsyon veya başka nam altında bir
menfaat temin edilmemiştir.
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Bu arzolunan şekilde Ürdün Hükümetine' in
tikalinden sonra bu hububat ile Ofisin bir ilgisi
kalmadığı için bunların soruda bahsedildiği
üzere, Filistin'de de satılıp satılmadığı hakkında
bir malûmata sahip değiliz.
Hububat, Hayfa'da Ürdün Hükümeti mü
messiline teslim edilmiş ve İaşe Nezaretince de
malın tamamının tesellüm edildiği işar kılınmış
olduğuna göre bu yolda bir satışa ihtimal de ver
memekteyiz.
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar; Vekil Beyefendi bu sualimi tam ve
mutlak olarak cevaplamadılar. Bend.eıiiz kendi
lerine Bakanlık I^eyeti karariyle ne kadar',"me
vaddı .gıdaiye verdiler? Yani ne kadar gıda mad
desi yerilmesi tanıtı karara alınmıştır onu Öğren
mek istedim. B(en Bakanlar Heyeti karariyle ne
miktar çıkarılacağını biliyorum istenilenden
fazla verilnıjş olan miktarın kimin emriyle, kim
vcrnıiş olduğunu soruyorum. Bunu açıklama
dılar
TİCARET BAKANİ MAHMUT NEDİM
GÜNDÜZ ALP (Edirne) — Söylediklerim ka
rardır.
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Şim
di arkadaşlar, işte görüyorsunuz ki, bu iş içinde
bir kurt yiniği var. Yani Heyeti Vekile kara
rından 700 ton fazla verilmiştir. Bu sabittir,
mukayyettir. BUKMI için bu hususta, demin de
arzettiğim gibi, herhalde ayrı bir tahkik komis-
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