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

T. B^ M. M. 

TUTANAK DERGİSİ 

Elli birinci Birleşim 

26.IV. 1948 Pazartesi 

» • - « 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 121 
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-

oğlu'nun, Maaş Kanununa ek 1574 ve bu 
kanuna ek 3969 sayılı Kanunlarda deği
şiklik yapılmasına ve Askerî ve Mülki Te
kaüt Kanununun 64 ncü ve aynı kanunun 
1746 sayılı Kanunla değiştirilen 47 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
kanun tekliflerinin gündeme alınma
sı hakkında önergesi (4/80) 121:124 

4. — Sorular ve cevaplar 120,124 
1. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali 

Çınar'ın, Buğday sıkıntısı dolayısiyle Hü
kümetçe alman tedbirlerin neler uluduğu
na ve önümüzdeki yıllar için Hükümetin 
hububat politikasına dair sorusuna Devlet 
Bakanı ve Başbakan yardımcısı Faik Ah-
med Barutçu'nun sözlü cevabı (6/121) 124:129 

2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir'in, Arazi Tapulama ve Genel Af 
Kanunu tasarıları hakkındaki sorusuna 
Adalet Bakanı Şinasi Devrin ve Maliye Ba
kanı Şevket Adalan'ın sözlü cevapları 
(6/112) 129:132 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-

îçindekiler 
Sayfa 
120 
121 

Sayfa 
lioğlu'nun, Toprak Ofisi için Amerika'
dan alınmasına teşebbüs edilen çelik silo
larla kaybolan 41 dosyaya ve fasulye,'pi
rinç, nohudun mısırla mübadelesinden mey
dana gelen zarara dair sorusuna Ticaret 
Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp'm 
sözlü cevabı (6/118) ' 132:135 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Toprak Ofisinin Teftiş Heyeti, 
tnzibat Komisyonu ve İstanbul Kuruçeşme 
deposunda yapılan hububat suiistimali 
hakkındaki sorusuna Ticaret Bakanı Mah
mut Nedim Gündüzalp'm sözlü cevabı 
(6/119) 135:140 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Toprak Ofisinin İstanbul Şu
besi İzmir İthalât ve İhracat Genel Kâtip
liği aleyhinde yapılan tahkikat evrakına; 
İzmir Ofisi ambarı yangınına ve Konya'-
daki inşaatta yapılan suiistimale ait iddi-
a sonucuna dair sorusuna Ticaret Bakanı 
Mahmut Nedim Gündüzalp'm sözlü cevabı 
(6/115) 141:143 

6. —• Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Erzurum Toprak Ofisinde ya
pılan suiistimale dair sorusuna Ticaret Ba
kanı Mahmut Nedim Gündüzalp'm sözlü 
cevabı (6/124) 144:146 



Sayfa 
7. —; Seyhan Milletvekili Sinan Teke-

lioğlıı'nun, Toprak Ofisi ile Elen - Türk 
Ortaklığı arasında yapılan bir satış, ile 
Cumhuriyet, Bozkurt ve Yenidoğan Fab
rikalarına verilen tazminat hakkındaki so
rusuna Ticaret Bakanı Mahmut Nedim 
Gündüzalp'm sözlü cevabı (6/116) 146:148 . 

8. —• Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğ'lu'nım, 1947 buğday alım baremi ile 
harice çıkarılan hububat ve 7 Eylül kararı 
dolayısiyle yükselen fiyat üzerinden fark 
olarak Komüsyon istenip istenmediğine 
ve Ofisjrenel Müdürlüğü karariyle kimle
rin Ofisten çıkarıldığına dair sorusuna Ti-

Birinci Oturum 
Bolu Milletvekili Dr. Zihni Ülgen'in öldü

ğüne dair Başbakanlık tezkeresi okunarak iki 
dakika ayakta saygı duruşu yapıldı. 

Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İncealem-
daroğlu'nun gemi satınalmak için Amerika'ya 
gönderilen heyetler dolayısiyle Ulaştırma Ba
kanı hakkında Meclis soruşturması açılmasına 
dair olan önergesi ile; 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özço-
ban ve üç? arkadaşı tarafından yine bu işle il
gili olarak verilen önerge okundu. 

Bu konu uzun müddet görüşüldükten sonra 
dinlenilmek üzere Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Konya Milletvekili Tunceli Milletvekili 
Gl. A. F. Cebesoy Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Uf fa Milletvekili 

A. Akan 

1. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, va
lilerin tâyinlerinde takip edilen prensiplerle il^ 
lerin iş, plânı hakkındaki sözlü sorusu içişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. 

Sayfa 
caret Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp'-
m sözlü cevabı -(6/123) 148:151 

9. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlıı'nun, Ürdün Hükümetine verilen gı
da maddeleri hakkındaki sorusuna Tica
ret Bakam Mahmut Nedim. Gündüzalp'm 
sözlü cevabı (6/120) 151 :152 

10. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Osmer, Vitol, îtiti, Trak ortak
lıklarına ve 1947 yılında ihraç edilen top
rak mahsullerine dair sorusuna Ticaret 
Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp'm 
sözlü cevabı (6/117) 152 :164 

5. — Sunuklar ve telgraflar 164 

m •* 

İkinci Oturum 

Gemi satınalmak için Amerika'ya gönderi
len heyetlere dair olan görüşmelere bir müddet 
daha devam olunduktan -sonra oya konan Ke
mal Özçoban ve arkadaşlarının önergelerinin 
reddolunduğu; 

Zonguldak Milletvekili Ali Rlza îııcealem-
daroğlu da önergesini geri aldığından bu konu
da yapılacak başka muamele olmadığı bildirildi. 

26 . IV . 1948 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Vekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili .Tunceli Milletvekili 

F. F. Düşünsel Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Ui'fa Milletvekili 

A. Akan 

2. — MUraş Milletvekili Ehlin St?ysal tara
fından, yollar ve şoselere tahsis edilen paralar
la bataklık' işleri hakkındaki sözlü sorusu, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

4.Î—SORULAR, 
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3. — Samsun Milletvekili Naşit Fırat ' ın, 

Aaradeniz- sahil bölgeleriyle Samsun1 İlçelerinde 
1947 yılında vukubulan-dolu âfeti re kuraklık 

karşısında bu mmtakadaki yurttaşlarımız için 
ne gibi tedbirler-alındığının bildirilmesiae dair 
olan sözlü sorosu Başbakanlığa gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

önerge 
1. —' Kastamonu Milletvekili Muzaffer*Aka

lın'in, Devlet Memurları Aylıklarının' Tevhit ve 
Teadülüne dair olan '3656 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması ve aylıklardan % 5 emeklilik 
karşılığı kesilmesi hakkındaki 4S65 sayılı Kanu
nun dördüncü maddesinin yorumlanmasına dair 
önergesi (4/82) (Bütçe Komisyonuna); 

Raporlar 
2. — 'Bandırana İlçesi Sığırcı Bucağının Sı-

ğırcnnecidiye köyünde kayıtlı bulunan ve İstan
bul Sultanahmet Akbıyık mahallesi Koyuncu so
kağında 24/26 numaralı evde oturan özdemir-
oğlu Ali özdemir'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/182) (Gündeme); 

3. -r— Kütahya'nın, Aslıhanlar köyünden-Meh-
medoğlu Süleyman Karakaya'nm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
AdatetKomisyonu raporu. (3/220) (fründeme). 

\>&<i 

RİRÎNCÎ OTPRUM 
Aşılma saati: 15 

BAŞKAN — Gl. Ali Puad Cebesoy 

KÂTİPLER: Naşit Fırat (Samsun), Se d ad Pek < Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum anılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK ©tVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI: 

1. —• Seyhan Milletvekili Sinnan T ekelioğlu' -
nun, Maaş Kanununa ek 1574 ve bu kanuna, ek 
3969 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılmasına 
ve Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 64 ucü 
ve aynı kanunun 1746 sayılı Kamınla değiştiri
len 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan kanun tekliflerinin gündeme alınması hak
kında önergesi (4/80) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yeni Emekli Kanununa talikan Maliye Ko

misyonunda senelerdenberi beklemekte olan 
çok mühim aşağıda yazılı iki teklifimin Mec
liste müzakeresine müsaadelerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 47 
ve 64 ncü maddelerinin değiştiril meşine dair 

kanun teklifi. 
2. 3969 ve 1547 sayılı Kanunlarda değişik

lik yapılmasına dair kanun teklifi Millî Savun
ma, Maliye. Bütçe Komisyonlarına havale edi
len (2/20). 

BAŞKAN — Efendim, bu-önergede iki tek
lifi kanuninin gündeme alınması istenmektedir. 
Bunlardan birisi Maaş Kanununa ek teklifi ka
nunidir'. Bu kanun Maliye Komisyonundadır. 
Maliye Komisyonunun bir diyeceği varmı? Ev
vela Maliye Komisyonunu dinliyelim. 

MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI HASAN 
FEHMİ ATAÇ (Gümüşüne) — Efendim, İçtü
züğün maddei mahsusasma göre 45 gün zarfın
da Komisyonlardan çıkmıyan tekliflerin günde
me alınmasını istemek, teklif sahipleri için bir 
haktır. Prensip doğrudur. 
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Fakat işleri içtüzüğün diğer maddelerine 

mütenazır olarak yürütmek de lâzımdır, o da 
komisyona gelen işler tarih sırası ile görülür. 
Komisyonlarda geçen intihap devresinden dahi 
devredilmiş işler vardır, bu işler birkaç komis
yondan geçmiş, kadük olmuş, tekrar komisyona 
iade edilmiş, böyle daha müstacel ve mübrem 
işler vardır. 

Bundan başka Yüksek Heyetinizin kararı ile 
teşkil edilmiş Geçici Komisyonlar dolayisiyle, 
Maliye Komisyonu 22 azadan teşekkül ettiği 
halde, 32 yere ayrılmıştır. Arzu ederseniz birer 
birer sayayım. (Say sesleri) 

Yani bir azaya 3 - 4 Geçici Komisyonda yer 
vermek zarureti vardır. Bu itibarla Maliye Ko
misyonu, devamlı ve sıkı bir çalışma temin ede
bilmek için ekseriyeti bulmakta çok müşkülât 
çekiyor. 

Gelir Vergisinde 5 azamız vardır. Belediye
ler Gelir Vergisi Komisyonunda 10 âza var
dır, ilâve Arzuhal Encümeninde 2, Millî Korun
ma Kanunu Karma Komisyonunda 2, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde 8 azamız vardır. Bundan 
başka Damga Kanunu Komisyonunda 5 azamız 
vardır. 

Komisyonun adedi mürettebi 22 olduğu hal
de Karma Komisyonlarda 32 yer ayrılmıştır. 

Bu itibarla asıl encümenlerin mesaileri iste
nildiği kadar süratle yürümemektedir. Çünkü 
encümenler devamlı çalışsa, bu geçici komis
yonlar çalışmak ve ekseriyeti bulmak imkânını 
bulamıyorlar. 

Meclisin mesai tarzıdır. Nihayet kış tatili
nin araya girmesi itibariyle de bu işler biraz 
teehür ett. 

Şimdi bu tekliflerin gündeme alınıp alın
maması meselesine gelince; gündeme alınıp 
alınmaması yüksek heyetin takdirine ait bir 
meseledir. Gündeme alındığı takdirde, biz ni
çin alınmıştır diyecek vaziyette değiliz. Mec
lisi Âli arzu ederse gündeme alır, görüşür, ar
zu etmezse almaz, bu doğrudan doğruya onun 
takdirine muallâk bir iştir. Yahut arzu eder
se teknik encümen çıkarsın, biz de ondan son
ra bir karar veririz derse o da başkadır. Yal
nız burada şunu ilâveten arzedeyim ki; bu tek
liflerde bir müstaceliyet talebi olmadığı için, 
malûmu âliniz, müstaceliyet kararı olanları 
encümen öne kor. Böyle bir müstaceliyet ka-
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ı rarı olmadığı için öne alınmamıştır. Bunu en-
I cümen daima nazara alır ve gündemini ona gö

re tertipler. İşte vaziyet bundan ibarettir. 
Mam afi Yüksek Heyet nasıl takdir ederse öyle 
olur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan; — Sayın 
arkadaşlar; bu iki teklifim de aşağı yukarı bir 
senedenberi Maliye Komisyonunda, bilmem ne 
suretle, bir tâbir söylesem, istirahat etmekte
dir. Fakat bu tekliflerin medlulleri okadar 
acıklı esaslara istinat etmektedir ki, bun
ların bir dakika gecikmesine bence imkân yok-

I tur. 
Esasen, elimizdeki İçtüzüğe göre, bir Ko

misyon ancak pek kısa bir zaman bir teklifi tu
tabilir. Undan sonra bu teklifi derhal müzake
re eder, müzakeresini yaptıktan sonra diğer 
Komisyona verir. Nihayet, teklif sahibi bu 
vazifenin Komisyonlar tarafından yapılmadığını 
görürse bunun, Mecliste müzakeresini ister. 
Meclis kabul buyurursa heyeti umumiyesinin 
müzakeresine geçer. 

Şimdi arkadaşlar; bu tekliflerimin nelerden 
ibaret olduğunu kısaca sizlere arzedeeek ulur
sam, çok ümit ediyorum ki, derhal benim ka
naatime iştirak ederek, bu tekliflerimin Mec
liste görüşülerek karar altına alınmasını tasvip 
buyuracaksınız. 

Bunlardan birisi; Tekaüt Kanununun iki 
maddesinin değiştirilmesini tazammun ediyor. 
Bu maddeler dul ve yetimlere ait olan madde
lerdir. Çok âlâ biliyorsunuz ki, bizim .1.G83 
numaralı Tekaüt Kanunumuz tekaütleri, - tabiî 
eski tekaütlerden bahsediyorum - dul ve yetim
leri düşünememiştir, onları terfih edecek vazi
yete koymamıştır. Eski tekaütler, eski dul ve 
yetimler altın para esası üzerinden tekaüt ol
duklarına göre bu kanuna pek az bir zamla on
ların terfihi cihetine gitmiştir. Arkadaşlar, 
her zaman söylediğim gibi, bu emekliler, dul 
ve yetimler, hemen diyebilirim ki, çok naçar 
vaziyete düşmüşlerdir, çok perişan bir halde
dirler, aldıkları para bugünün şartlarına gö
re onların ekmek parası dahi olmaktan çok 
uzaktır. Sonra arkadaşlar, dul ve yetimlere 

i tahsis edilen maaş o ailenin mevcuduna bir nü-
j fus ilâvesiyle ölünün tekaüt maaşı taksim edi-
I lir. Şimdi öyle tasavvur ediniz ki, tekaüt edil-
I miş iki binbaşıdır. Birisinin bir karısı, diğeri-
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nin ise 4 kızı ve bir karısı vardır. Demek ki, ı 
dört kızı ve bir karısı olan adamın maaşı altı
ya taksim edilecektir. Ona ancak nüfus başına 
10 lira tahsis edildiğini tasavvur ederseniz, bu 
çocukların hepsi kız olduğu için onlar yirmi 
beş yaşını bitirince hepsinin maaşları kesilecek 
ve yalınız anaya tahsis edilen 10 lira kalacağı 
için o ana bu para ile dört kızını beslemek mec
buriyetinde kalacaktır. 

Arkadaşlar, bu arzetmiş olduğum dul ve 
yetimler, eski zamana göre kendi maaşlarını 
Devlet Hazinesinden, tekaüt aidatı olarak al
tın olarak alan babalarının bıraktığı kimseler
dir. Bunların evlâtlarına verilmekte olan bu 
paralar, hiç şüphe yok ki, babalarının Devlet 
Hazinesine tekaüt aidatı olarak bıraktığı para
lardır. Bir insan tasavvur buyurun, bir esnaf 
yanında, bir tüccar yanında çalışmaktadır. 
Bu suretle istikballerini teminle mükellef, karı 
ve çocuklarının âtilerini temin etmek için tem
kinli hareket eder ve para biriktirir. İşte emek
li vaziyetine giren insanlar da Devlete para bı
rakarak kendisinden sonra kalacak olan yavru
larının hayatlarım, hiç olmazsa kısmen, temin 
etmek ister. 

Hükümet diyor ki, kızlar evlensin. Nasıl 
evlenir? Bir kız çocuğu istediği erkeğe gel be
ni al diyebilir mi? Dese de karşıdaki almaz. 
Fakat Devlet Hazinesine tekaüt aidatı bırakan 
insan kendi çocuklarının istikbalini temin et
mek için bunu bırakmıştır. Halbuki biz onun 
tekaüt maaşını nüfus başına taksim ettiğimiz 
zaman, evlenme çağına gelince onun hissesine 
düşen miktar kesiliyor, geriye muayyen bir ke
sir kalıyor. Bu suretle öyle vaziyetlere gelmiş 
insanlar vardır ki, acımamak elden gelmez. 
Ben de bunu gördüğüm için bir sene evvel bir 
kanun teklifi yaptım,. Başkanlığa tevdi ettim. 
Meclis bunu Maliye Komisyonuna verdi. Ma
liye Komisyonu Tekaüt Kanununa muallâk ola
rak bunu ve buna, benzer teklifleri tutmakta
dır. Halbuki arkadaşlar, Emekli Kanununun 
ne vakit geleceği belli değildir. 1947 senesinin 
bidayetindenberi gelmek istiyen bu zavallı ka
nun hâlâ gelemiyor. Bendeniz bu teklifi 1946 
senesinde verdim, 1947 bitti, hamdolsun 1948 e 
bastı, hâlâ gelmedi. Korkuyorum bu kanunu 
çıkarmaya benim hayatım müsaade etmiyeeek. 
(Allah göstermesin sesleri). | 
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Onun için arkadaşlar, bu kanunu çıkara

cak olursak, zavvalı ve perişan bir halde bulunan 
insanların imdadına bir an evvel ulaşmış ola
cağız. 

İşitiyorum ki; yeni gelen Maliye Bakanı 
Emekli Kanununu tetkik etmekte imiş, Mali
ye Bakanı bunu ancak birçok meşguliyetleri 
arasında yapacağına göre 3 - 4 ayda ancak tet
kik edebilir. Acaba; bu üç, dört ay zarfında 
Maliye Bakanı yerinde kalır mı, kalmaz mı? 

Yerine gelen Bakan da tetkik edecek, o da 
değişirse; netice ne olacaktır? Binaenaleyh 
yeni gelecek kanunla isterse bunu kaldırabilir, 
ama benim teklif ettiğim bu kanun müktesep 
bir haktır, ikinci kanun teklifim... 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, ikinci ka
nun teklifinizi sonra söylersiniz. Daha ona sı
ra gelmemiştir. Onun muamelesini sonra yapa
cağız. 

SİNAN TEKELİOÖEU (Devamla) — Şimdi 
Komisyonda Paşam. 

BAŞKAN — Sonra konuşalım. 
Efendim, şimdi şunu tasrih etmek isterim 

ki; bu kanun teklifi Maliye Komisyonundadır, 
Hükümetten gelecek olan Emekli Kanun tasa
rısının müzakeresine intizaren terk edilmiş de
ğildir. Bu teklif aynı zamanda Bütçe Komis
yonuna havale edilmiş olduğu için, Bütçe Ko
misyonunun mütalâasını almak mecburiyetin
deyiz. 

SINAN TEKBLİOĞLU (Seyhan) — Bu ka
nun teklifi Maliye Komisyonunda konuşulmuş 
mudur acaba? 

BÜTÇE KOMtSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
arkadaşımın uzun boylu izah ettiği Kanun tek
lifi Maliye Komisyonundan çıkmış, bugün Büt
çe Komisyonuna havale edilmiştir. Usul i daire
sinde 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi; o teklif de
ğildir. Bu başkadır. Bunu Bütçe Komisyonuna 
almışsınız. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERİŞ (An
kara) — Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

BAŞKAN — O halde bu teklifi, İçtüzük mu
cibince gündeme alamayız. 

Önerge sahibinin ikinci bir teklifi vardır. 
O da, Maaş Kanununa ek kanun hakkındadır. 
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Maliye Komisyonunun bu hususta bir mütalâa
sı var mı"? 

MALÎYE KOMİSYONU BAŞKANI HASAN 
FElIMl ATAÇ ((İümüşane) —Heyeti umumiye 
isterse alır, istemezse 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar, «Maaş 
Kanununa ek Kanun» teklifi, Yüksek Heyetini
zin de takdir buyuracağı gibi, esaslı olan bir 
kanunumuza dayanmaktadır. Onun için mü
saade buyurursanız, bu teklifin evvelâ Bütçe 
Komisyonunda tezekkür edilmesine yüksek mü
saadelerini rica edeceğim. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, gerek encümenlerde ve gerekse Heyeti 
Umumiyede bir teklif veyahut bir tasarı müza
kere edilirken teklifi yapan Milletvekillerinin 
veya tasarıyı teklif eden vekilin o müzakerede 
bulunması şarttır ve bu İçtüzüğün ahkâmı iea-
bındandır. 

Bugüne kadar Maliye Komisyonunda istira-
hatte bulunan teklifim, yapmış olduğum müra-
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eaatla Komisyon gündemine alındıktan sonra, 
o gün görüşülmedi, bazı esbap dolayısiyle ertesi 
toplantıya kalmıştı. Maliye Komisyonu Per
şembe günü Meclis tatil edildikten sonra toplan
mış ve ben Meclisin içinde bulunduğum halde 
bana haber verilmiyerek teklifimi derhal müza
kere ve reddetmiştir. 

Bu ciheti Heyeti Aliyelerinin ıttılaına arze-
diyonun, vereceğiniz karara mutavaat ederim. 

BAŞKAN — Malûmuâliniz İçtüzük mucibin
ce havale edilmiş komisyonlardan başka henüz 
daha bu kanunu müzakere edecek komisyonlar 
varsa ve henüz müzakere etmemişlerse bir teklif 
veya tasarıyı istiyebilirler.. Onu intaç ettikten 
sonra ancak gündeme alabiliriz. Ondan evvel 
alamayız. Binaenaleyh Maliye Komisyonunda 
teehhüre uğradığı anlaşılan teklifleri Bütet 
Komisyonu islediğinden dolayı gündeme alama
maktayız. 

(Jündeme geçiyoruz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Böyle 
şey olur mu hiç? 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. —- Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'-
in, buğday sıkıntısı dolayısiyle Hükümetçe alı
nan tedbirlerin neler olduğuna ve önümüzdeki 
yıllar için Hükümetin hububat politikasına d-air 
sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Faik A hm e d Barutçu'nun sözlü cevabı 

14. T V. 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki suallerimin Başbakandan sözlü 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
A. Çınar 

1. Yurt buğday sıkıntısı çekmektedir. He
sapsızca yapılan buğday ihraçları bugünkü du
rumu meydana getirmiş bulunmaktadır. Yurdun 
bu hususta ağır günler geçirdiği muhakkaktır. 
Hükümetçe alman tedbirler nelerdir? 

2. Hangi mücbir sebeplerle buğday stokla
rımız eritilmiş bulunmaktadır. 

3. Hükümetin bugüne kadar takibettiği hu
bubat politikası Türk çiftçisinin ve bütün mem
leketin sıkıntısına meydan vermiş spekülatörlere 

geniş kazançlar temin etmiş bulunmaktadır. 
Hükümetin önümüzdeki yıllar için hububat 

politikası ne şekilde vâki olacaktır? 
BAŞBAKAN YAR.DfMCISI FAİK AHMET) 

BARUTÇU (Trabzon) — Efendim; Burdur 
Milletvekili Ahmet Çınar arkadaşımızın bilgi 
edinmek istedikleri hususlar üç noktada topla
nıyor. 

1. Yurt buğday sıkıntısı çekmektedir, di
yorlar. Buna karşı Hükümetçe alınan tedbirler 
nelerdir? 

2. Hangi mücbir sebeplerle buğday istok-
ları eritilmiştir, diye soruyorlar. Hükümetin 
önümüzdeki yıllar için hububat politikası ne şe
kilde vaki olacaktır, diyorlar. 

Arkadaşımızın istedikleri bilgileri arzedeyim; 
1. Bugün buğday sıkıntısı çekildiği doğ

rudur 1947 - 1948 kampanyası başlarken elde 
mevcut olan istoklara ilâve olmak üzere yapı
lan mubayaaların. 

2. Arzettiği düşüklük dolayısiyle içinde 
bulunduğumuz mahsul yılında devren alman is-
toklarla yapılan mubayaalardan hâsıl olan hu
bubatın memleket ihtiyaçlarında idareli bir şe-
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küâe kullanılarak herhangi bir israfa meydan 

verilmemesi gözönünde tutulmuştur. Bu cümleden 
olarak ticari mâhiyette hububat ihracatı yasak 
tutulmuştur. Ofis satışları tahdid edilmiştir ve 
eldeki mevcudu gayet tasarruflu kullan
mak gerekmiştir. Bu maksatladır ki, 
buğday, çavdar ve son zamanlarda da arpa ve 
mısır paçalından tek tip ekmek imâline, hubu
bat alışverişlerinde ticari kı*edi tahditlerine ve 
hudutla da kaçakçılığı önleyici ehemmiyetli ya
sak tedbirlerine ve nakil yasaklarına gidilmiştir. 
Ayrıca dışardan buğday ithal tedbirine de te
vessül edilmiştir. Sonuna yaklaşmış olan bu yı
lın sıkıntılarına katlanarak yeni mahsûl yılı için 
yeni tedbîrlerimizi pek yakında ilân edeceğiz 

İkinci sual: Hangi mücbir sebeplerle buğ
day stokları eritilmiş bulunmaktadır? 

Ticaret Bakanlığından verilen rakamlardan 
anlaşılan şudur ki, harbden evvel 1930 - 1937 
senelerinde ve harbden sonra da 1945 - 1947 se
nelerinde hububat ihraçları olmuştur. Yalnız 
1947 senesindeki ihraçların portesi emsalinden 
daha geniştir. 1947 haziranına 90.000 ton stokla 
girilmiştir. Ofisin o yılın mubayaası da emsa
line nispetle düşük miktarda olmuştur. 

Üçüncü sual: Arkadaşımız soruyorlar; Hü
kümetin önümüzdeki yıllar için hububat politi
kası ne şekilde vâki olacaktır. 

Hükümetin önümüzdeki yıla ait hububat po
litikası bütün bir istihlâk yılınca ihtiyacımıza 
yetecek hububat ile mütaakip mahsul yılı başın
da ihtiyat stoku teşkil edecek hububatın muba
yaasını sağlamaktır. Ve diğer şartlar bakımın
dan rekolte miktar ile dünya istihsal ve fiat se
viyelerine ve millî ekonomimizin umumi icapla
rına uymaktır. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar; 

Derece, derece bütün yurdu ilgilendiren ve 
umumi efkârın üzerinde hassasiyetle durduğu 
buğday meselesinin bugünkü durumu hepimiz
ce malûmdur. 

Hükümet yanlış kararlar almış, buğday stok
larımızı ihraç. etmiş, eritmiş bulunmakta
dır. Ne hazin bir neticedir ki, 490 bin ton hu
bubatımızı umumiyetle isterlin mukabili ihraç 
ettikten sonra bu defa dolar mukabili 30 bin 
ton buğday ithalini muvaffakiyet saymakta
yız. 

Bu neticeyi ibretle mütalâa etmek lâzım
dır. Yediğimiz ve önümüzdeki günler ve aylar 
içinde yemek mecburiyetinde olduğumuz bo
zuk ekmekler, fiyat tereffüleri bu yanlış ka
rarların neticesidir. 

Bu kararları izah ve tevil etmek mümkün 
değildir. Başlıca ve hattâ yegâne gıdası ekmek 
olan memleketimizin bu kararlar muvacehesin
de durumu teessür vericidir. Ofisin ekmeklik 
hububat verdiği büyük şehirlerimizde c/cV)ti ye 
kadar mısır, arpa, ve saire maddelerin karış-
ınasiyle yenmez bir hale gelen ve gelecek olan 
ekmek bir yana; Hükümetin müdahalesi dı
şında kalan yurt köşelerinde de vaziyet elim
dir. Ve önümüzdeki aylar zarfında daha da 
elîml esecektir. 

Yer yer açlıklar ve açlık tehlikelerinden 
bahsolunmaktadır. Ekmek fiyatının yer yer 
yükseldiği görülmektedir. Bazı yerlerde ekmek 
40 - 45 kuruşa yükselmiştir. 

Ben Yüksek Meclise Burdur'un, Yeşilova 
kazasının fîöney Ooğanbaba Horuz köylerinde 
bir kısım vatandaşların yemekte .oldukları ek
meği göstereceğim. 

Bu köylerde yenen ekmek şudur arkadaşlar; 
(Elindeki ekmeği ve mısır koçanını göstererek) 
İni ekmeği mısırın koçanından ve biraz da ahlat 
koyarak yapmaktadırlar. O örmek arzu buyuran 
arkadaşlar varsa yakmen tetkik edebilirler. 

Sonra-, bugünkü gazetelerde okuyoruz; Ünye 
köylerinde açlıktan ölenler vardır. Bugünkü 
Kudret gazetesi yazıyor, müsaadenizle okuyayım; 
«Halk kilosu 25 kuruştan kepek alıp yemekte
dirler. Bunu bulamıyanlar ise mısır koçanı, hattâ 
saman yemektedirler. 

Arkadaşlarım, arzettiğim ekmeği 4 - 5 ya
şındaki çocuklar yedikleri zaman bu anlattıkları 
elem verici hâdise şöyledir: Bu ekmek midede 
tasallup ettiği için çocuklar büyük ıstıraplar çe
kiyorlarmış. Bu, insana hüzün veriyor arkadaş
larım. Bu ekmeği yurdun birçok yerlerinde yi
yenler olduğu muhakkaktır. Memleketin bu ek
mekle tecelli eden kaderi, bu ve buna benzer ka
rarların hazin bir neticesidir. 

Arkadaşlarım, her kararımız her faaliyetimiz 
bu yurt realitelerine bağlanmalıdır. Tasavvuri 
ve hayalî âlemlere ait kararlarımızla memleketi 
yoksulluğa sürüklemekte ve neslimizi zaafa uğ
ratmaktayız. Gıdasızlık yüzünden verem endişe 
verici bir şekilde genişlemektedir. Hâdiseler böy-
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le iken yegâne gıdası ekmek olan halkımızı saf 
bir ekmekten de mahrum eden kararları teessür
le karşılamaktayız. Bunu böylece kayıt ettikten 
sonra bir nebze de kararların tatbik şekli üzerin
de duracağım. Ve bu kararların tatbikmda vâki 
olduğu ileri sürülen suiistimallere ait üç nokta 
üzerinde endişelerimi arzedeccğim. 

1. 490 000 ton hububat ihracına karar ve
rilmiştir, Avrupa açtır, müşteri çoktur. Nitekim 
400 kişi hububat ihracı için müsaade istemek
tedir. 

Adalet ve yurt menfaati bu talipler arasın
da bir müzayedenin açılmasını icabettirirken ta
lipler arasında tercihler yapılarak ihraç müsaa
deleri verilmiştir. 

Ofisin satış fiyatı sabittir. Dış piyasa istekli 
ve yüksektir. Olayların bu surette cereyan ettiği 
bir zamanda müzayede yapılmamış olmasından 
dolayı memleketin kaybı ve şahısların kazancı 
milyonlar tutarındadır. 

Ofisin bugün yaptığı gibi o zaman da müza
yede usulünü tatbik etmemiş olması şüphe tev
lit edecek mahiyettedir. 

2. Umumi efkâr buğday ihraçlarından do
layı eski Ticaret Bakanı Atıf înan'ı suçlu say
maktadır. TTergün hakkında ağır ithamlar yapıl
maktadır. Hatırladığıma göre Sayın Atıf İnan 
bir beyanatında Mecliste hesap verdikten sonra 
!>vı ithamlar hakkını»;; dâva ikâme edeceğim de
mişlerdi. Bunu yapmamış olması endişe tevlit 
edecek mâhiyettedir. Bu ağır ithamlardan bir 
tanesini arzediyorum. 

(Hece}) Peker Devrinde bol keseden verilen 
ve milyonluk şahıs kazançlarına sebep olan 
ihraç lisansları, bugün Türkiye'yi birdenbire 
buğdaysız, ekmeksiz, hariçten buğday ithal et
meğe muhtaç bir hâle getirmek üzeredir. Res
men ve alenen haber veriyoruz ki : 

Yalnız (Vitol) 1er firmasına tam 400 000 ton
luk bir ihraç lisansı verilmiştir. 

Acaba Atıf înan marifetiyle vâki olan bu 
hâdise, (Vitol) lere, memlekette ve Atıf înan'a 
ne temin etmiştir. Ayrıca ve başkaca kimlerin 
ve nasıl lisans aldıkları ve ne gibi vaziyetlere 
imkân verdikleri malûmumuz ve mahfuzumuz-
dur. Ve birgün bütün bu sırları ortaya döktü

ğümüz zaman bazı zevatın hususi tayyarelerine at-
lıyarak memleketten kaçmasından başka kendi
leri için çare kalmamak icabedecektir.) 
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i 3 — Mecliste vâki beyanlarında (Ben bu ka

dar ağır ithamlara karşı mahkeme huzurunda he
sap vereceğim) diyeceği yerde, kendisini uzun 
boylu müdafaa ettikten sonra lehine kendi oyu
nu kullanması aynı şekilde endişeler tevlit etmiş 
bulunmaktadır. Bugünkü buğday sıkıntısının 
diğer mühim bir âmili fiyat politikasıdır. 

7 Eylül Kararlarından önce buğday fiyatı 
27 kuruştu. 7 Eylüle tekaddüm eden günlerde 
hayatın ucuzlamakta olduğu düşünülerek fiyat 
22 kuruşa indirilmişti. 7 Eylül Kararlarından 
sonra da buğday fiyatı 22 kuruş olarak muha
faza edilmiştir. 

Umumî fiyat manzumesi içinde tesbit edilen 
fiyat çok düşüktür. Bu yanlış fiyat tesbitinin 
üç mühim zararı olmuştur. 

1. Fiyat düşük olduğu için ofis kâfi mik
tarda buğday alamamış bu, bugünkü durumun 
husule gelmesinde birinci derecede rol oynamış 
tır. Hükümet geniş ölçüde hububat ihracatı yap
tıktan sonra, yılın gelişinin müsait olmayışını 
da gözönünde bulundurarak, buğday fiyatını 
hiç değilse 27 kuruş olarak tesbit etmiş olsaydı, 
bugünkü buğday sıkıntısı bu derece ağır olmaz
dı. 

Geçen sene bu günlerde Ahmet Oğuz arkada
şım, bu noktaya temas etmiş (eğer buğday için 
22 kuruş fiyatta (ısrar olunursa çiftçinin inalı
nı geniş ölçüde pazara arzettiği birkaç ay müs
tesna ofis bir dirhem buğday alamaz demiş ve 
Hükümeti ikaz etmişti.) 

Buğday fiyatının 4 - 5 kuruş artırılmasının ek
mek fiyatına tesir edeceği ileri sürülmüştü. O-
ğuz arkadaşım buğdaylardan alman mumele ver
gisinden bir miktar tenzilât yapmakla buna da 
çare bulunacağını sarahatle işret etmişti. Kal
dı ki buğday fiyatları hâlen 30 - 40 kuruşa yük
selmiştir. Ve dışarıdan Amerika'nın müzahareti 
ile kontrollü piyasadan temin ettiğimiz otuz bin 
ton buğdayın maliyet fiyatı 35 kuruştur. Eğer 

ı bu buğdayı serbest piyasadan alsaydık her hal
de daha yükseğe mâledeeektik. Şayet önümüz
deki yıllar için hububat fiyatlarını normal şe
kilde tesbit etmezsek gelecek yıl sıkıntımız da
ha büyük olacaktır. 

2. Bu politika dolayısiyle ekim azalmak
tadır. Dünyanın aç olduğu bir devrede bize ser
vet sağlıyacak hububatımızın ekimi gün geçtik
çe azalıyor. Çünkü çiftçi bu düşük fiyatlar 

i muvacehesinde buğday ekimine kıymet verme-
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,.-• inektedir. Eğer hububat için normal bir fiyat 

sağlanmazsa önümüzdeki yıllarda bu ekim daha 
, da azalabilir. 

3, On milyon:.hububat çiftçisi alıntejâ mahi 
i. sulünüa 4üşük : fiyatla alınmasından müteessir

dir. 
Aldığı pahalr, sattığı-ucuzdur. Bu sebeple 

. çiftçinin durumu güçleşmiştir. ı 
t (; Harb yıllarmm* kendisine*bahşettiği avantajJ-
dardan * kendisi değil, ; spekülatörler ve toprak 

:.. ofisi • faydahanmıştııv >föendinden 22 kuruşa 
< al man' buğdayı 40 •, 45, buruşa satılmıştır. Bu-

gün? ise, spkül&feörlerin eline 22, kuruştan geçen 
buğdayının 30 - 35 kuruşa satılmasından köylü 
elem duymaktadır. 

- : Hâdiseler dakna-böyle tecelli etmiştir. O ça-
- lışmış, spekülâtörlerv*muhtekirler servet yap

mış, o, yine yarı aç, yarı tok ve yarı çıplak te
vekkülle yeni yılların mahsulünü beklemek dıi-

i - rumunda kalmıştır. 
Biz Amerika'dan 35 kuruşa buğday teminini 

muvaffakiyet sayarken, ve bunu Amerikan Hü
kümetin mÜKfthcretiyle . sağlamıya,* çalışırken 
köylümüzden 22 taaruşa: buğday almamız, keli-

H:"1me*%in ea hafif mânasiyle insafsızlıktır. 
» ' , . 'Jiülâsa olarak; 

1. Yanlış kararlar alınmış, buğday stokla-
. > vnmt. eritilmiştir. 
•' 2. • Ucuz fiyatlarla sterlin mukabili 490 000 

-•' ton hububatımızı ihraç ettikten sonra Amerikan 
•i"'"''--!îiikiiİ3netinin-''!:miü-Baheretiyle- dolar mukabili 

30 000 ton buğdayın1 ithalini muvaffakiyet say-
-mamıa hüzün verici bir hâdisedir. 

3. Ayrıca ihraç kararları fena tatbik edil
miş, yurt aleyhine şahıslara geniş servetler sağ
lanmıştır. . 

4. İsabetsiz fiyat politikası çiftçiyi yoksul 
. düşürmüş, müstehliki pahalı ve çamur halinde 
, .ekmek y/edirmişr istihsal ve ekonomimizi balta
lamıştır . 

.5. .?Bur-politika dolay isiyle».çiftçinin buğdayı 
., ,22; kuruşa, .spfikülâtörlere, .intikal etmiştir. Çif t-

. ı*?i »bugün. 22.»kuruşa.sattığı.rbuğdayın. spekülâtör-
.Jber tarafmdau 35. kurusa.satıldığını yeis.ve fü-

.... tuiila,.müşahede Kelmektedir. ..Köylünün • alıntc-
... rini ve.'ba&.g«ıdanuz;L ihtikâr,, jnevzuu» yaptırmış 

bulunuyoruz. Hükümet bu .yanlışlığı .: anlamış
tır., ,t Ancak^- bu politika, yanlıştır, diyeceği yerde 

r, f.rkaput bezi jnukabilLbuğday, almak ve. bugünkü 
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I rayiçle Kizılaya buğday aldırmak lülei şer iye

lerine başvurmuş bulunmaktadır.. Biz Hükü
metten hilei. şer'iyeler mahiyetinde kararlar de
ğil hububat fiyatlarımızı yurt realitelerine uyan 
,bir%şekilde tesbit eden kararlar almayı beklemek
teyiz. 

,6. Portesi bu derece geniş ve memleketşü-
mul olan, dünyanın kritik anlar yaşadığı bu-

, günlerde yurdu açlıkla karşı karşıya bırakan, 
hatalı kararların; bilhassa bu kararları fena tat
bik edenlerin hatalarını Türk Milletinin sırtına 

., v£,tahammülüne yüklemiş olmamızdan dolayı 
yurdun teessürü hudutsuzdur. 

Asıl milletimin mümessilleri bu elem verici 
hâdise üzerine, hassasiyetle, eğilecek milletimin 
.ekmek hakkını kimsenin, üstünde bırakmayacak
tır. 

L BAŞBAKAN YARDJMCISI VE PEYLET 
BAKANI FAÎK AHMED BARUTÇU. (Trab
zon) — Efendim, arkadaşımızın politika edebi
yatına taallûk eden sözlerini bir tarafa bıraka
rak bir noktayı cevaplandırmak istiyorum. 

Dediler ki, memlekette açlıktan ölüm iddiası 
vardır. Bereket versin ki, ölüm var demediler, 
ölüm iddiası vardır dediler. 

Açlıktan ölüm- iddiası asılsızdır. Yafam bazı 
yerlerde pahalılık ve baz* yerlerde de > bilhassa 

• 'Spekülatörlerin istifade* «tınek- istediklem. propa-
• . ğanda vardai". < Memleketin'hububat •sıkıntısı çe

ken, yerlerine, muktazi yardımlar , \ yapılmakta-
"dır.. Ve onyerler için lüzumla tedbirler alınmış 

: bulunmaktadır. 
*< :.i Arkadaşımız, b i r ikmek numunesi gösterdi
ler'. Ondan daha fena bi¥ numune' yapıp> göster
mek-te-mümkündür. 

Hakikat şudur ki, böyle bir ekmeği, yapmaya 
icbar yoktur.- Ve yine -hakikat şudur ki* sıkıntı 
çeken ve durumu müsait olmıyan ve muhtaç 
olanlara * Hükümetçe yardım s yapılmaktadır. Ar
kadaşım diğer bazı noktalar üzerinde^ durdular. 

• ı-Ticaret Bakanı arkadaşımla diğer» bjr arkadaşı
mızın sual önergeleri vesilesiyle o noktalara te
mas, edeceklerdir. 

. .ATİF İNAN (İzmit*) -ı-- Muhterem• arkadaş
lar, ,ben.Burdur .Milletvekili, Ahmet Çınar'ın 

i buğday sıkıntısına taallûk eden mütalâalarına 
cevap verecek »değilim, .Bunları, bugün icra ile 

.alâkalı ve salahiyetli arkadaslarınuz .gereken 
. cevapları verirler ve * gerektikçe hiç, şüphe et-
ı miyorum ki-j vereceklerdir. 
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Burada Atıf înan buğday politikası diye bir 

şey olmadığını insaf sahibi olan arkadaşlarımın 
hepsi'de hiç şüphe etmiyorum ki ; takdir eder
ler. Ve buğday fiyatları, buğday işleri mevzuu-
bahis olduğu zaman son sene içinde, benim 
emanetinizi idare ettiğim, zamanda yapılmış 

' olan 4 - 5 konuşmada Yüksek Heyetiniz kendi 
vakalar ve anlayışına has olan yüksek takdirini 
do göstermiştir. Benim şahsıma taalûk eden hü
cumları da neden bilmiyorum demiyeeeğim. Bu 
nedendir? Bilmekteyim. Bana bundan dolayı olan 
ve buğday mevzuunda milletin açlığı, sefaleti, 
fakrü, ihtiyacı ve İstırabı diye bu kelimeleri 
ilâve ederek istismar etmeye kalkışanlar se
bepli veya sebepsiz olarak şahsıma hücum et
mektedirler. Onun için ben şimdi tekrar üstün
de durmıyaeağım. (Sağdan, biz de öğrenelim 
sesleri) öğrenm iyeni er, yüz defa söylesem öğ-
renmiyeceklerdir. 

Ol. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Bugünkü çektiğimiz sıkıntının müsebbibi siz
siniz. Biz affetsek de millet sizi affetmiyecek-
tir. Kürsüden söylediğin bu yalanlarını dinle-
mektense salonu terkederim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müzeke-
reyi ihlâl etmeyiniz. 

ATIF ÎNAN (Devamla) — Kendisine gene
rallik rütbesi tevcih edilen arkadaşım, bir ar
kadaşın haysiyetine, şerefine taallûk eden hu
suslar mevzuubahis olduğu zaman, burada ko
nuşurken itidal ve sükunetle hareket etmeyi 
kabul ederler. Bu arkadaşın, hareketini kabul 
etmek lâzımdır ki, ordu mensuplarının yüksek 
şerefini kırıcı bir hareket diye almıyorum. (Gü
rültüler)'. 

Evvelden yapılmış olan... (Sağdan gürültü
ler}. 

Müsaade edin siz de konuşursunuz.. 
(Orduyu karıştırma sesleri).. 
Bir arkadaş diyor ki ; bu cevapsız bırakı

lamaz.... 
BAŞKAN — Arkadaşlarla konuşmayınız. 
ATİP ÎNAN (Devamla) — Arkadaşlarla ko

nuşmuyorum, Reis Paşa Yüksek Meclisi muha
ta)) tutarak konuşuyorum. 

Ordu hakkında bu lisan kullanılmaz, Yük
sek Meclis huzurunda bir dakika evvel sarfet-
miş olduğum sözler içinde orduya kaygısızlık 
ifade edep, değil, ne ordunun eski ve yeni men-
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suplarına karşı sonsuz hürmet ve samimiyetin 
âzamisini ifade ettiğim bir zamanda Yüksek 
Meclis huzurunda benim sözüm bu mertebe tah
rif edilirse Büyük Doğu, Kudret gibi gazete
lerde ne hal alır ve ne hal alması mümkündür 
bir düşünün. 

Arkadaşlar dediler ki, bir arkadaş, şimdi 
oturduğu yerden şahsan buğday politikasında, 
yanlış tatbikat neticesinde bir firmaya 400 bin 
ton buğday verdi dediler. Dikkat buyurun ar
kadaşlar, 400 bin ton için acaba Atıf İnan bu 
müsaade verişinde ne gibi menfaatlere sahip 
okluğu şüphesini de ilâve ettiler. (Gazeteler 
yazıyor sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
böyle konuşursanız müzakerenin selâmeti kal
maz, bırakın hatip sözüne devam elsin, suallere 
cevap vererek işi bitirelim. 

ATIF İNAN (Devamla) — Vitol'a verilenin 
listesi mevcuttur. Rakamlar şimdi hatırımda 
değil, fakat arkadaşlar vitol'a verilen şimdi ha
tırlıyorum 400 bin değil ancak 40 bin tondur. 
40 bin tonu 400 bin tona çıkaranların samimi
yetini takdir buyuracaksınız. 

Arkadaşlar; 40 bin tonu, 400 bin tonu bir 
firmaya vermişim şekline sokarak ifade ediyor
lar. 

Arkadaşlar; ihraç edilen buğdayın yekûnu; 
1 alimin ediyorum Ticaret Bakanı arkadaşım 
başka bir suale cevap verirlerken bu mevzua da 
temas ederek lâzım gelen izahatı verecektir, ben 
şimdiden hâtırama dayanarak arzedebilirim 
ki, 1946 senesinin sonuna kadar satılan buğday
ların yekûnu 203 bin tondur. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — 436 bin ton. 
Bakanın ifadelerinden alınmıştır. 

ATIF ÎNAN (Devamla) — Rakamları yan
lış zaptedenlerin veyahut yanlış hatırında tu
tanların, bu yanlış zaptetme ve yanlış hatırda 
tutmanın neticesini ve avakibini, hakikat ifa
de edildiği zaman ve bunun aksi tahakkuk edin
ce ondan ne duymak lâzım geldiğini kendi tak
dirlerine bırakıyorum. 203 bin tonu 490 bin ton 
olarak gösteriyorlar, halbuki bu ihraç edilen 
hububatın heyeti umumiyesidir. Bunun içinde 
143 bin ton arpa vardır, 87 bin ton çavdar var
dır, 18 bin ton yulaf vardır. Bunu 496 bin ton 
olarak gösteriyorlar. 

Arkadaşlar; görüyorsunuz ki, bana vâki 
olan bir hitap neticesi haysiyet ve şerefe taallûk 
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eden mevzularda, benim hassasiyetimi yakinen 
takdir eden, içinizde yaşıyan bir arkadaşınız 
olarak cevap vermek üzere bu kürsüye cevap 
arzetme'ye çıktığım zaman nerelerden ve kaç çe : 

şit ve hangi maksatlarla söz gelmektedir, onu 
da takdirinize bırakıyorum. 40 bin tonluk mü
saade 400 bin ton yapılmıştır. Hakikati öğren
mekten sevinç duyacak arkadaşlar ifadelerin
den haz duyarlar. Milyonlar temin etmiştir 
diyenler böyle fırsatlara sahip oldukları zaman 
bu fırsatlardan istifade etmeye kalkacak kimse
lerdir. Fakat vazifelerini bütün menfaatlerin 
üstünde sayanlar benim gibi yaparak iş sahip
lerinin ne kazandıklarını hesap etmeksizin yal
nız mevzuat ve prensiplerin tesirine dayanarak 
yalnız işleri yürütmeyi düşünürler, öyleleri 
kıyası nefisle vardıkları neticelerde ısrar etmek 
isterlerse Büyük Millet Meclisinin huzurunda 
hesap vermiş ve karar almış bir arkadaşınız ola
rak mahkemeye gitmediğimden dolayı hicap 
duymam. Hicap duyacak olanlar Büyük Millet 
Meclisinin kararma rağmen dönüp dolaşıp, hay
siyetli bir arkadaşınıza sebepsiz yere çatmakta 
bulunanlar olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, sual bitmişi ir, ikinci 
suale geçmeden evvel... 

AHMET ÇlNAR (Burdun) — Son söz be
nimdir. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı söyle
dikten sonra cevap vermesi lâzımdır, buyurun. 

AHMET ALÎ ÇlNAR (Burdur) — Arkadaş
lar, evvelâ Atıf tnan'a cevap vereceğim. (Hü
kümete cevap ver sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Atıf tnan'a cevap verilmez. 
AHMET ALÎ ÇİNAR (Burdur) — Arka

daşlar, Atıf inan'la tanışıklığım dahi yoktur. 
Ancak geçen sene bir buğday meselesi için buğ
day fiyatlarının tesbitinde kendilerinden ricada 
bulunmak için gittim ve makamlarında kendi
lerini ziyaret ettim. Ve orada buğday fiyat
larının 22 kuruş olarak tesbit edilmesinin hata 
olacağını söyledim. Kendisi ile hiçbir ilgim ve 
alâkam yoktur. Binaenaleyh Sayın Atıf İnan'ı 
itham eden yalnız ben değilim, bütün memleket
tir. 

ATIF İNAN (İzmir) — Bütün memleket 
yalnız siz değilsiniz. 

AHMET ALÎ ÇTNAR (Devamla) — Bundan 
sonra arkadaşlarım hâdiselerin inkişaf tar-
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zmda ne dereceye kadar hatalı hareket edildiği
ni göstermiştir, 

Sonra Atıf İnan arkadaşımız dediler k i ; ben 
Mecliste hesap verdim, artık mesele bitmiştir. 
Kendi oyunu niçin kendi leyhinde kullanmıştır! 
Bunu sorarım. (Sağdan gülüşmeler). 

Sonra gazetelerde böyle deniyor, diyorum, 
doğrudur diye iddia etmiyorum. Dedim ki, ben 
kendilerine haber veriyorum. Çünkü her gün 
haklarında bu şekilde binlerce neşriyat vardır. 
Neden kendileri buna karşı bir dâva açmamak
tadırlar? Yani bir reaksiyon göstermiyorlar. 
Bu ağır bir ithamdır. Kendisinin dâva açmamış 
olması da bizi endişeye sevketmektedir. Eğer bu iş 
mahkemeye intikal etmiş olsa bütün dosyalar 
ve hâdiseler ortaya çıkacaktır. 

Ondan sonra arkadaşlar, ekmek meselesine 
gelince; bugün memleket açlık tehlikesiyle kar
sı karşıyadır. Bu arzettîğim ekmeği köyleri
miz ye*«e.kt«fKrier. Birçok yerlerde, karadeniz 
ve havalisinde bu tip ekmeklerin yendiği görül
müştür. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — İkinci suale geçmeden önce 
Afyon Milletvekili Şahin Lâçin ile arkadaşı Ah
met Ali Çınar'ın sözlü sorusu ile ilgili bir Mec
lis soruşturması yapılması hakkında önergeleri 
vardır. Gelecek gündeme alacağız. 

Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. 

2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü-
regir'in, Arazi Tapulama ve Genel Af Kanunu 
tasarıları hakkındaki sorusuna Adalet Bakanı 
Hinasi Devrin ve Maliye Bakanı Şevket Ada-
lan'm sözlü cevabı (6/112) 

13 . IV . 1948 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. — Memlekette adlî, idari, inzibati mercile

rin % 60 nispetindeki meşgalelerini teşkil eden 
işlerden birisinin de arazi sınırları münazaası ile 
keza fuzuli müdahale ve tecavüzlerin yeralmakta 
bulunduğu ve bu yüzden yurttaş, hattâ baba, 
oğul ve kardeş kavgaları ve birbirini öldürme 
hâdiselerinin daimî olarak sürüp gitmekte olduğu 
da malûm olan acı hakikatlerdendir, işte bu gay
ri medeni hali önlemek gayesiyle Hükümetçe 
(Arazi Tapulama) Kanunu adı ile bir kanun, ta
sarısının hazırlanmakta bulunduğu haber alın
mıştı. Fakat bugüne kadar bu teşebbüsten bir 
.netice alınamamıştır. Bunun sebebi nedir? 

2. — Cumhuriyetin 25 nci yıl dönümü bay-
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i'amı dolayısiyle mahkûmlar için, Hükümetçe bir 
genel af kanunu tasarısının hazırlanmakta oldu
ğu, vakit, vakit gazete sütunlarında görülmekte 
ve ağızdan.ağıza da tev&türen söylenip gitmek
tedir. Bu söylentiler ne dereceye kadar sıhhatli
dir, Hükümetçe hakikaten dıöyle bir tasavvur var 
mıdır, varsa hangi smıf mahkemeler bu aftan is
tifade edecek, hangileri etaıiyeeektir? 

Birinci madde hakkında- Sayın Adalet ve 
Maliye, ikinci madde hakkında yalnız Adalet Ba
kanının Kamutay huzurunda sözlü olarak açık
lamada bulunmalarını rica ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yü regir 

ADALET B A K Â » Ş Î N A $ t o E V ; R t N {Zon
guldak^-sus Seyhan MillefreMK Reittzî ^Yüregir 
arkadaşn»*'*iftfafındsah' verilen*—önerge^-iki bendi 
ihtiva etmektedir. 

1. Cumhuriyetin 25 nci yıl dönümü dola
yısiyle1 Hükümetçe*bir< af kâmımı ta^arısmın ha
zırlanmakta olup olmadığı' ve böyle bir tasavvur 
mevcutsa* âffmhangi' suçlara-şâîııiî olacağı hak
kındaki soruya ceyateml $ttdur :" 

Genel ve özel af ilânı, Anayasanın 26 ncı 
maddesi gereğince Büyük Millet' Meclisinin biz
zat kullanacağı yetkilerdendir. Bu . surotle umu
mi af millî bir atıfet şeklinde tecelli eder ve mes
nedini • âlicenap!ık vev yüksek bir tesam üh gibi 
hislerde buluri' 'Ancak bu düşünce ile içtimai ni
zam mefhumu da daima bir arada* gözetilir. Gö
rülüyor kiy af, mahiyeti* itibariyle^ doğrudan 
doğruya yapılacağı zamandaki 'şartlara ve his
lere bağlıdır. Binaenaleyh muayyen bir müd
det sonra af yapılıp yapılmıyacağı hakkında her
hangi bir beyanda bulunmaya imkân yoktur. 
Hattâ af yapıldığı zaman,da bile şümulüne giren 
suçların işlenme tarihinin birkaç ay geriye doğru 
alınması âdeta suça teşvik gibi bir mahiyet al
mamasını sağlamak içindir. Cumhuriyetin 25 nci 
yılı dolayısiyle bir genel af tasarısı hakkında Hü
kümetçe hiçbir görüşme yapılmamıştır. 

2. Sorunun bir sayılı bendi sınır ihtilâfla
rından doğan mahzurları önlemek maksadıyla ha
zırlanan tapulama kanunu tasarısına taallûk et
mektedir. -

Arkadaşımın bu husustaki- müşahedeleri ta-
mamiyle yerindedir. Yurttaşlar arasında derin 
bir ıstırap kaynağı olan arazi sınır ve mülkiyet 

_ İhtilâflarının memleket ölçüsündeki ehemmiyeti-

.1948 0 : 1 
ni ve ortaya koyduğu çeşitli meselelerin izalesi 
•için ittihazı gereken tedbirleri yüksek huzuru
nuzda açıklamak imkân ve fırsatını vermiş olduk-' 
kırından dolayı değerli arkadaşıma bilhassa te
şekkür ederimi 

Gerçekten tasarruf hukukuna taallûk eden 
ihtilâflar Hukuk mahkemelerinde görüleri dâva
ların dikkati çekecek şekilde 'büyük bir kısmını 
teşkil eder. Hukuk mahkemelerinde başlıyan bu 
ihtilâfların bu ciheti esefle kaydetmek mecburi
yetindeyim, bazan hakaret, yaralama ve hattâ 
ölüm hadiseleriyle ceza mahkemelerinde soria er
diği de vâkıdıı\ Bu ihtilâfların hâkild sebebi 
memleketimizde mevcut ve ferdî tasarruf altında 
bulunan gayrimenkullerin' büyük bîr kısmının 
tapuya raptedilmemiş olmasından doğmaktadır.' • 

' Tapu "kayıtlarımızın bu durumu memleketin' 
zirai kalkınmasında da bazan tarlaların muattal 
kalmasını intaç edecek şekilde tesirler yaratmak
ta, olduğundan tapulama işi gayrimenkullerin 
hukuki vesikalarını tesbit' hudutlarını da aşarak 
£>eniş mikyasta iktisadi ve içtimai tepkiler 'yarat
mıştır. Gayrimenkul maliklerini gayrimenkulun 
miktar ve vasıtalarını, yüz ölçülerini, leh ve aley
hindeki hakları, ' köyün*' müşterek mallarını 
belli edecek plânlı ve sahih tapu kayıtİaririm te-̂  
sis edilmesini sağlamak-için uzun seneler belki de 
asrı aşan bir müddet beklemeye işin tahammülü' 
yoktur. Bit söbeple eldekr^bütün imkânla'rı. kul
lanarak fennin ;<m son terakkilerinden de fay
dalanılarak kısa bir zamanda bu-' gayeye vusul 
mecburiyetini duyduk, r Bir buçuk * senedenberi» 
süren devamlı mesai neticesinde arazi tapulama 
ve kadastrosu kanunu tas^mt hazırlanmış bulun
maktadır. Memleket ölçüsünde pek geniş bir tat
bik sahasını şümulüne alan bu tasarının istilzam 
ettiği masraf' rakamları üzerinde aylarca Maliye 
Bakanlığında çalışıldı. Vatandaş için, yeni ve 
munzamı bir yük teşkil etmiyecek surette ayarla
nan karşılıklar üzerinde--bu Bakanlıkla da muta
bakat hâsıl oldu. Bu önemli memleket dâvasını 
halletmek, hususunda Maliye Bakanlığından gör
müş olduğum geniş-anlayış ve yardımdan dolayı 
teşekkürü vazife bilirim. 

26 milyonu arazi olmak üzere 30 milyon par
çayı geçen bina ve arazinin- mahallerinde tes-
biti, krokilerinin ve yüz ölçülerini gösteren plân 
ve paftaların tanzimi, intikal muamelelerinin 
yapılması, mevcut ihtilâfların çözülmesi gibi 
her biri büyük emek ve zaman istiyen işleri kısa 
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bir zamanda yrfpnfafc #e%ayrif i^nfet i#*saMı 
sicillerini1 tesis etmek tiz^e^ftzırhitıisgittiz^bıı 
tasartnırt'-bu* günlerde BâlesÜMr Ktrt^nS»1 veri
lerek yakın bir zamanda Yükse i r^ tk ikBîsa : 
arzedileeeğmi kuvvetttf*1ira^>*tnaek^yfiıiî- k 

Bu *t«mrtdıi^aift|«i*(«liî*is«tıi* t*^v*r*trr< *e 
teklif--JKÜtekte' olduğumun.«şaftlar feu£âs&fee& şu 
olaoak*** J 

1. Köylere bu iş için yetiştirâkniş» 'M^aım^ 
lar (Tapulama teknisİ£lrtert)igönd^M&&tir, 

2. K#yl#re giden memurlara mahallî heyet
ler işt ir ı^mtürâieeek^* » 

3. Tapu ve vesrgi kayıtlar*, jM&nün%*tla|!ve 
malite sftfeıtiyle zilyedliği müsplM^âkala*p|BiıUTni 
esaslarımıza gqre gayrimenkulun başına gidiley 
rek incelenecek ve alene»*4^tüafc*îtirazİa»foî«da 
tetkik olunacaktır. 

4. Grayriminkulüa. sınırları, »mır komşuları 
belli edilecek ve hendesî şeklini gösteren krokisi 
vücuda getirilecektir.' 

5. îhtilâflaruölan hususlar için köye gezici 
yargıç gönderilecek ve ihtilâflar hemen orada 
gayet'seri t^*^î*t^teulle*^^öMlelftelMl<s^î 

6. Köytfiİ'*itfera, otlakp ha^man'-yerleii" •gibi 
müşterek- matları dar btif irieyarKra tesbit*ettirile*J 

eektiı*."*'" 
Rütütf'bü*işlerin" ç©k kısa bir*zâmatıda««yaf^ 

pılmastf'Ve sahiplerini mulik ^Idukfarı* gayrim' 
menkullere' 'dit ttfpülanw*hemefe-rerîlm«sf temirt •' 
olunacaktı*".***-'" 

B ü y t n r - M e c l ^ d ^ ^ t k i k t t M e lde "ölg\ın*aşa-
rak sem şeMinîHlaeö^'tflan e^sar i^kaı ıumy*t ' 
ik t i sap e y ! e < » g f ; ^ ^ ^ 
bir dâvasr mümküiHî ten^n kasa %ir* zâmandaJ 

hal]ediîm1$>bia*akW^' 
M A 2 , f ¥ # ^ â f C * ! « *.ŞEVKİM M>A&AN 

(İzniiı*)^* Sayın*- arkadaşlar^ *'Adalet ^Bakaöv 
arka«teS(rtmt%«2firhfhaırf*ktniTn *tasartsı feakklöâ» 
çok e t r İ f^^k iamala tdB '^ ı l t eMuş t t t f f^Böf r^ 
dari d b i r t i ^ B â f c ^ 
sarı ht ı*khfd£aı%ad«$w^ &y 
i l â v e ^ e c e ¥ t ^ l i t e f - ¥ « î î n # % » ? isterin isfcfehi 
ettiği*feasrafin*^karşıllûttöasf *çin ikr* B&kankk-
arasında y^ümai r t f r^ lâ t ı^ rüş ı f t e le r t^kada i» 

vdart e%*i#ü Mıı.^n ^M<it^^ka^iM^sfir S a ^ n U^ . 
•liyc Bakanına teşekkür ederim. Bâa&îoWfyüfeqWs^ 
müjde.», verdiler. »Memlekette^ büyükJ>ir,dert 

«olan ve adalet makamlaiî ile idari* makamları 
daima meşgul »eden ve hatta meşguliyetlerimh 

Î % ;60 ını teşkil eden bu sınır fuzuli müdahale da- • 
Î vakarı bu kanun kabul edildikten,'sonra ortadan 
kalkaeak, ana., babjukavgası >e kardeş, öldürme' 
hâdiseleri önlenmiş olacaktır. 

Binaenaleyh temennini; tebşir buyurdukları 
• gibji, hu kamımın* biran e#vel çıkmasıdır, , 

Para işine gelince; ümit ediyofmu Jd; bu 
«kanun çıktıktan sonra Maliye Bakanlığı verdiği 
s par#u^^w^,Wı^a^«^^Hıar•44ac»kit^E,. ,Ç!ü»kü mek-
, t UBI birçok a»«i<a»eydana, #kacsfcf*ve{ Miliv Em,-,. 
j lâk arasi^saiaihi olacakta * -

Bu î &iterkfrş4wîSkftnw»«tftrı»üsU»*lV«$& .*«** 
, tez^tmtagetaaeetttt^dtttrMa.T,*«v> 
I Af mesetes«ı«»'gelmo^»^26 »siSyd Oumhurt 
yet Bayramını yakında idrâk edeoö#ix; < îBu bi-•; 

} zim en büyük bayramımızdır. Bu itibarla kötü 
ı kadeifc*fe -kasa «telayisiyle birçok yurttaş mah

kûm olmuştur. Bunlar .Türk Milletinin atıfet 
i ve şefkatinden istifade etmek istiyorlar. Zanne-

deMmkMSinartf* Tekelf iArica4ft̂ ı«i7,u*İKJyÜft'tfr4)ir 
kariutı*tiM«r*««4«Wifî^tmiştİH ı8ay^i^€Wet Mm> 

, kanı da bu hususta menfidir, yoktur şekli&âtf» 
kati bir beyanatta buluamamışlardiE.»»Bu işte 

( ümitli rtbir koku ^bulmaktadır, înşaalhth, . B ü y ü k 
Millet Meclisi bu meseleyi 4e halleder ve buna 

, müstahak <©lanlarwı tasarısını kabul eder. 
^HAZBi.ÇAJlIJ£bIu(BaWûesi^1r4- İnşaaUak 

ı ka^uİMBtmeyia,.n..... 
r BA^?ifcA\'.v^ Tiear«t ,BakaıOiğ^to ûian at*. 
rulpm gfifiyöru& -f, 

\ .. TÎ€A^BE»HBAK^^L4İ^Aaf i t f l^^^NED^ t 
ftfNOt&^I*^BdİHi#&**« Seyhan J&UeMâifr 

duğu ve Ticaret^ödwftwria»»i«»¥afeâi^î*istedjii 
sekiz ^önergesi vardır. Bunların sekizi de Tica
ret]- BakahlıgHiâ 'gelmiş ve' lâzifflg*elön tetkikler 
yapılarak eevaplariJîazırlaHmiştır; J 

Yalnfz bu sekiz önergeden trtıgütt^'gündent^ 
de altısı vardır. *Diğer>ikisî yüktür/" Bunların 

şımıır i f^e-b ı^yu^ i) da%u|üft^#u^ııtoBin»*^î«»»tt:t*«« 
neticelenmek üzeredir. Bu tasarı yftteHttMiî>¥ük-
sek M^l^^uöofel t îakt ı t ; *ıv. 

Arâ'zr* Tapüfa^ft^îfenıii^hakktt^ftki %ahla«i^ 

Bu Wra •«n€*geta& ^eşitli^-kotlttİMS^^kîİA'ai 
«Uy(^. *^e(;iT^.MÖisglww^it,';byh^WQ t»hkite 

lan cevaplandırırlaWttt<Blijftt«ttt€^töfe»tt^ 
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2. Mısırla fasulya mübadelesi:: 
3 561 223 mısır 5 707 649 
2 044 488 fasulye 3 254 225 

1 516 935 lira zarar 

B : 51 26. 
cağını için gündemde bu sıraya göre okunma
sını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bakan, gündemde olanlardan 
maada daha iki soru önergesi vardır, bunların da 
bugünkü gündeme alınmasını isterim diyorlar. 
Bunu istemek haklarıdır, bu iki soru önergesi
nin bugünkü gündeme alınmasını oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir de sıra teklif ediyorlar, bunu istemek de 
haklarıdır. Binaenaleyh önergleri bu sıraya 

•göre okuyacağız. 

3. —•' Steyhûn Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Toprak Ofisi için Amerika'dan - alınması
na teşebbüs edilen çelik silolaria kaybolan 41 
dosyaya: ve fasulye, pirinç, nohudun mısırla mü
badelesinden meydana gelen zarara dair sorusu
na Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Güyıdüzalp'-
ın, sözlü cevabı • 

14 . IV . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda Ti
caret Bakanlığınca sözlü cevaplandırılmalarını 
dilerim. 

1. Eski Genel Müdür Bay Ahsen zamanında 
Amerika'dan silolar sipariş edilmiş ve bilâhara 
bu siparişe Amerika Sefaretimiz müdahale ede
rek çok yüksek fiyatla alınmak istenildiği ileri 
sürülerek birçok muameleden sonra bu teşeb
büsten vaz geçilmiş ve fakat mukavele aktedil-
diği için ahkâmına ademi riayetten dolayı Ofis 
nakdî bir cezaya mahkûm edilmiş midir? Edil
mişse miktarı nedir? Bu ceza kimin tarafından 
ödenmiştir? Bu tazminatı eğer Ofis ödemiş ise 
müsebbiplerine rücu edilmiş midir? Ve hakların

da ne gibi muamele yapılmıştır? 

2. Devlet Ekonomi Kurumlarının 1943 yılı 
bilanço ve muamelelerini kanun hükümlerine 
göre tetkik eden Genel Kurul tutanağının 
14 . I . 1945 tarihli raporunun, 

A) 3 ncü sayfasında 41.dosyanın kayboldu
ğu mezkûrdur. Acaba bu dosyalar Toprak Ofisçe 
aranıp bulunmuş mudur? Bulunmuşsa mevkii 
muameleye konmuş mudur? Bu dosyalardan do
layı kimle? ceza görmüşlerdir? 

C) Sayfa 7 mısırla pirinç mübadelesi: 
2 847 354 . m ı s ı r 4 448 990 
1 962 296 pirinç, 1 401 640 

885 058 lira zarar 

Sual : 1 Sayfa :2 
D) Sayfa 7 mısırla nohut mübadelesi 
90 200 mısır 110 000 
33 500 nohut 50 000 

56 700 Lira zarar 

Bu mübadeleleri Ofis kiminle yapmıştır? Bu 
zarar o eşhasa mı ödettirilmiştir? Yoksa bu za
rarı Ofis mi takabbül etmiştir? 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

TİCARET BAKANI MAHMUT NEDİM, 
GÜNDÜZALP (Edirne) — Muhterem arkadaş
lar, Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın şimdi okunan 
önergesinde bilgi edinmek istediği konular, geç
miş yıllar içerisinde Toprak Ofis'te yapılmış olan 
muamelelere temas etmektedir. Bu itibarla ken
dilerine arzedeceğim cevap tamamen dosyalar
dan çıkardığım bilgiye dayanmaktadır: 

1. 1943 yılında, Amerika'da ARMCO Fir
masına .ısmarlanan, bilâhara Vaşington Büyük 
Elçimiz rahmetli Münir Ertegün'ünün müdaha
lesiyle iptal olunan çölik silolar siparişi hakkında 
cereyan eden muamele aşağıda belirtilmiştir. 

A) 1942 ve 1943 yıllarında memlekette hu
bubat muhafazası için inşa edilen çeşitli silo ve 
ambarlara ilâveten Amerika'da kullanıldığı ve 
iyi neticeler verdiği duyulan (Demontabl çelik 
silo) lardan da bir miktar getirtilmesi Ofis Ge
nel Müdürlüğünce düşünülmüş ve bu maksatla 
Türkiye'nin Amerika Sefareti Ticaret müsteşarı 
Mr. .Tordan nezdinde teşebbüslerde bulunularak 
gerek Amerika ve gerek İngiltere'den bu konu
da teklifler getirtilmek istenilmişse de muvaffak 
olunamamıştır. 

Bunun üzerine yapılan hususi araştırma ve 
soruşturmalar neticesinde İstanbul'da TATCO 
Şirketinin temsil ettiği Amerikan ARMCO 
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fe 151 âe.< 
Fabrikasuım bu çeşit silolara ait bir katalogu 
incelenmiş ve 1060 numaralı tipten 250 ve 249 
E No: lu tipten de 250 ki ceman 500 adet çelik 
silo 2 . 6 .1943 tarihli tergrafla ve TATCO va-
sıtasiyle ısmarlanmıştır. 

Bu iki tip 500 adet çelik silonun tutar bede
li 433.100 dolardır. 

B) Yukarda yazıldığı şekilde telgrafla ve
rilen sipariş, çeşitli yazışmalarla teyit edildiği 
gibi bazı kayıt ve şartlara bağlı ve gayri ka
bili riicu bir. akreditif açılmak suretiyle de ka
tiyet kesbetmiştir. 

C Aradan, bir müddet geçtikten sonra 
(Ekim ve Kasım 1943 aylarında) Vaşington 
Büyük Elçimiz rahmetli Münir Ertegün'ün Dı
şişleri Bakanlığına çektiği mütaaddit telgraf
larda (Tarım Bakanlığımızın sipariş dolayısiyle 
bu türlü silolar hakkında yapılan soruşturma
larda, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ARM-
CO Firmasına ısmarlananların fiyatları çok 
yüksek olduğu) belirtilmiş; bunun üzerine 
ofis tarafından (mevcut siparişin iptali, daha 
müsait şartlarla başkja bir firmaya bağlatılması 
ve memleket menfaatlerinin korunması için her-
türlü tedbirlerin alınması) hususunda Büyük 
Elçiye tam yetki verilmiştir. 

,ü) Vaşington Büyük Elçimiz, yerilen bu 
salâhiyet üzerine harekete geçmiş ve çelik si
lo imal eden muhtelif fabrikalarla yaptığı te
maslar sonunda BUTTLEB fabrikasından aynı 
miktarda çelik siloyu 175.627,20 dolara sağlıya-
bileceği neticesine vardığını bildirmiştir. 

Ancak, evvelce sipariş verilmiş olan (ARM-
CO) firmasının mevcut siparişin iptaline muva
fakat etmesi için kısmen bu siparişin ifası mak
sadiyle tedarik ettiği malzeme bedeli, kısmen 
kârdan mahrumiyet payı olarak, evvelâ 49 606, 
59 dolar ve bilâhara bizim için aldığı malzeme
den bir kısmının satışından elde ettiği paranın 
tenzili ile 31 342 dolar tazminat talebinde bu
lunduğu anlaşılmıştır. 

E) Ofis Genel Müdürlüğü ve Yönetim Ku
rulu tarafından durum incelendiğinde: 

1. 433, 100 dolar karşılığında temin edile
bilecek olan 500 silonun yarıdan da aşağı olmak 
üzere 175 627,20 dolarla sağlanabileceği, 

2. Verilecek 31 342 dolara mukabil, fab
rikanın ofisimize her zaman lüzumu olabilecek, 
önemli miktarda maden vidası (civata) ile plâs
tik çimentoyu bilâbedel göndereceği, nazara alı-

LI948 0 : 1 
narak muvafakat cevabı verilmiş ve bu firma, 
ile mevcut sipariş iptal edilip silolar BUTTLER 
firmasına ısmarlanmıştır. 

F) ödenen 31 342 dolar tazminata muka
bil fabrika tarafından ofis namına 21 320 ki
lo galvanize maden1 vidası ile 3 120 kilo plâstik 
çimento gönderilmiştir kî, memleketimizdeki ra
yice göre bu malzemenin tutarı hemen hemen 
ödenen tazminata tekabül edecek değerdedir. 
Binaenaleyh, bu ödenen para için hiç kimseye 
rücua mahal görülmemiştir. 

G) İki fabrika mamulü arasındaki bir 
mislinden fazla fiyat farkının neden ileri geldi
ği anlaşılmak maksadiyle (ARMGO) fabrikası 
tarafından bedelsiz olarak iki adet silonun Top
rak Mahsulleri Ofisine verilmesi teklif edilmişse 
de, rahmetli Büyük Elçi Münir Ertegün bida
yette bu muameleyi bir nevi (hediye kabul et-

\mek) mahiyetinde telâkki ettiğinden taraftar 
olmamış ve tazminat ödendikten sonra, Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından bu siloların getiril
mesi yolunda tekrar Dışişleri Bakanlığı nezdin-
de yapılan teşebbüs ve müracaata da menfi ce
vap alınmıştır. 

Bu sebeple, iki fabrika yapısı siloların yan 
yana getirilip evsaf mukayesesine imkân hâsıl 
olamamıştır. 

2 : A) Devlet Ekonomi Kurumlarının 1943 
yılı bilanço ve muamelelerini inceliypn Umumi 
Murakabe Heyeti raporunda ve Genel Kurul 
tutanağında bahsi geçen ve tetfeHtat sırasında 
ibraz edilemediği bildirilen" 41 dosyanın kısmen 
muhtelif servislerde muamele görmekte olduğu, 
kısmen de mahkemelere tevdi edilmiş bulundu
ğu bilâhara Bakanlığın müfettişleri tarafından 
yapılan tetkiklerle tesbit olunmuştur. Bu dosya
ların hepsinin gerekli muameleleri yapılmış ve 
ilgili memurlardan: 

44 Disiplin cezası 
38 Disiplin cezası, suçlu 

8 Tazmine 
tâbi tutulmuştur. 

Mahkemeye verilenlerden: 
3 Beraet etmiş 
1 Mahkûm olmuş 
5 Men'i muhakeme kararı almış 

29 Hükme bağlanmamıştır. 
• 2 : B. C. D. Mübadele işi: önergede l>obsi 

geç-en mübadele işi 1943 yılı başında Ofis elin
de kalmış olan ve bozulma tehlikesine mâruz 
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»Mİn$lufl&n 9İ0xbı»?toıi' -katla* ihtiyaçtanfaaja nıı-

*^sırftW* 5iMttfâ<İtöclâtA» ihtiyaçlarını ktırşdıyaeak 
fasulye, nohut ve pirinçte -:.td»ğiştinlm«8İ işi-
(İi«ı »33»td^^tfemenisf vraübadek^-edilen- mad-

"•» uMer i ı$ ^örkanıotş» tâyfeı>©dilmiş^çattbaîyaa fir 
tuıpııfclaınımgören yapıtaıif olmasty 'Umunin M ura-
•••-•*'ldab* îiiıyıe'ti«ö«;>itîeııMt: edilmiş s^e-» serbest pi-
L* yom dEİ^tlarat«îîrriml«iftvk?ıynwıtl©ndi.wııe ile uııı-
-HiBHieteteı 2tfnmfymı li*fc> kadar ateyhte .bir fiyat 
••tvtikdnt lı»sapiswıraıştırP 

işin, Ticaret liwk»nlı#ivmöfettişleiinee tet-
;rkikimoıuında, ^<*UmmııiuMuiB,akah© Heyeti mü-
n, 'fathsmmİM'mm »Kaman çokibynak okn borsa 
»•r i'iy&tlaım ^'«»atisine gikm if&ptıklaı?i! kıynıetlen-
'< »dinmenin-* ;ıt«ıııamiylo'i nazari -kaldığa ..fiyatları 

' ^Mtanzinvreıiaei -bir âımıı©Mhiznteti* >ite' »görevli bu-
»îduiıaiı^tvplrafeMaıhsulleri <Ofisiriiitn Hükümetçe 

*j* tâytoedikhiş) alimv «fiyatları: dışında ^yüksek fi-
";< ya t l a r l a satış/ "vefy&: nwftbad«i» yap#nuyacağ;ı'' 
*̂< ımtkesfete *v*Mİnııştır. 
Is -Buriki ayrmg&rüg* -karşısında; «-kuıkukçuiar-

^ «lmtt müteşekkil;lbjiMİ9i«yetiıı de «tfetkikından <ge-
^çiriteııı *4ösyan»w olduğu gibi adli* »ıeıeie inti

kali İktisadi Devlet Teşekküller» •Um-umi Heye-
* t«tİM€ef«y^uı^g®ntl d«ö^mıdeh* bu. işe aâtve vrak Aıî-
i * kUıaı* MHîn#tc»aımna^Sav^iIığına;:t«?vd'i edilmiş

ti r. '' 
*' 0^?5*ı*Hinki 'UiftUB;*aüdüı» üe idare meclisi 

* ^>ütveJeH1a4iii!ffhiııAe<oet,e*yftn' etlrnı- ı*wıhok-eiHe so*-
infiuıııda* ida**«»'"!tn«clisi--• •-'üyelerittİ!» -be metine ve 
ai lUnıunv müdürün Millî-Korunma Kanununa isti-
-M<tHadeu"c4 «ktMihaüş; bin m a d d e l e r i n d e tasarrufu 
n^tttüaıniHifen.'eid^nvîm^^ad^lfl karanın koordinas-
•) WQII< f'heşf«iinıien6'^çi»»i€»öi% sttbnası. .< yetki tecri
di * Ai»ttZHMwaltty©tİ9tdü ;g«ralerekr mahkûmiyetine kîi-

"Pab irilmiş*-»v«ıbu karap fee»ia#l<el»niştir. 
v t f ı> JfaaafrHeı^fidetlendirnjjeye göre> *.lîimumi Mu

rakabe Heyetince, bir f iya t İa rk ı ileriisürül-
nıüş ise de gerek tahkik w<ve geattkvjjsıuhakemt1 

esnasında tazmini »muıcip ka-tî, bir zara*» tesbit 
edilmemiş olduğundan, Of isçe tim <t«Bninat dâ
vası açılmamıştır. 

Arkada§ımınMbu-«»iB.«8gıesi«de teMia* ettiği ko
nular hakkında dosyadan na*kl«*ı «uaejttiğim ma
lûmat burada bitiyor. ' 

SİNAN^ .€EKEİitOĞLU Ceyhan)- *-* Efen
dim, Bakanın ^eîMİigi.ee'vapoiki, suali takririmi 

•• ilgilendiriyor. - Buniebeple.» müsaade: ederseniz 
-r'-îdiğenıleiîtne^de- cevap i r s i n l e r , »bön-ondan son-

•'rasöy/Hyeyim. » i 

f v 

v.h N & A Ş K A N ^ İ#üaüğtt*muhaliftir^ Sollerinizi 
|/.fcşitiâdi>'4iku*$iA. mvıı•&mvçtMw$erine ryapmız. 

4-i ^MA^«TJiK»Ll€)ĞMJ^^İ)«vamla^ -* Onlar 
ewapdarinır.bi*e*r'bj'rer *j$aipmad*l&,r. Benim su
allerim de birbirinin îttötemmimidir. 

BAŞKAN' ^ lştÜ5;üfe'*m«ibînee »«her «sualin 
lâzımgelen cevabı verilecektir, 0«wnr için'«imdi 
m^MMiba'hJs «lam? sualinizin e taplar ın ı ! ileriniz. 

*•'•-'*' *SİNAN TEKtffiîOÖLUJ(8«yhanf &~ i«ekâİA. 
Arkadaşlar y göniyorsıhuız ki, Toprak Ofis 

'başlıbaşma' hiçbir «kanun ve nizama tâbi ol-
nuyarak hareket ederek, B%vietin hei" sene 
oOO - 350 milyon lirasını arzu ettiği şekilde sar-
fedeiı bir müessesedir: Bendeniz; bu; müesse
sede dokuz ay kadar raportörMk ettiın. Yani; 
bu müessesenin suiistimale : afyrdan dosyaları 
*kândleıt benim elimden: geçti4, hma^nal'eyh ce
reyan eden vaziyet şudur : 

Toprak Ofis bir Anonim Şirkettir. Bir 
umum müdürü vardır, umum ""müdür yardım
cıları vardır, bir alım' müdürü vardır; bir satış 
müdürü vardır, bir de Heyeti Teftişiye Riya
seti vardır. Sonra İdare Meclisi hiçbir yerde 

. görülmemiş şekilde umum"müdürün emrinde
dir, aleyhte bir hareket gösterdi mi derhal gü
rültüye gider. ((Gülüşmeler); Nitekim; rah
metli ve çok kıymetli bir arkadaşımız olan Hü
seyin Kadri Bey bu silolar yüzünden vefat et
miştir. 
r,. Şimdi arkadaşlar.;, herhangi bir yerde bir 

smistiıua>l vAkı oldu mu; müfettiş ..çağırılır, 
• müfettiş gelin», tahkikatını yapar. .Burada iki 
şekil Hievzuubahistir;, hukuki bakımdan.- Ya 
fezlekedir, ya- rapordur..* Rapor, inzibati ce
zayı muciptir, fezleke ise mahkemeye verilir. 
Ama her fezleke .mahkemeye gitmez. Fezleke 
.mahkemeye^gittiği zatnân öyle-bir şey yapar ki, 
elleri kollan -bağlı kalır. İki milyon liralık za-

.tratfda^olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi bu
na katiyen alâka göstermemiştir. Ahsen Bey 

'•tazmin için değil, de*.yalnız vazifesinde .yapmış 
olduğu . -yolsuzluktan dolayı ceza,, görmüştür. 
Ama hu* arada-tazminat-ne olacaktır? O bıra
kılmıştır. ıBizim memleket için 15.0 - 200 bin 
dolarlık suiistimalin »e,<kıymeti var ? 
ı t*¥alu»s Yıekil <Beybin aıoktaya.cevaplandır-

^.ııüiadılar, umu »riûa etteceğiın.,^-Ae&bn.bu. nıııka-
v ve ley iı Mm m]e, .y^aıışlardı. . . <mım rhı?\. i buğda y-
u4a^k4minkt4değiştİMftişl«rdiI ö«vapiandJrmadılar. 
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Sonra arkadaşlar; bendeniz orada bulun

duğum zamana ait dosyalardan hiçbirisi mev
kii muameleye konmamıştır. Dosyalar rapor
töre gider, heyeti teftişiye reisi hem müfettişleri 
tahrik eder, hem de hâkimdir o, orada hâkim 
olarak bulunur. Oku bakalım dosyaları der, 
okurlar. Ne yazıyor bunda.... Sonra tâyini mu
ameleye mahal yoktur derler ve iş de kapanır.. 
Halbuki dosyada o kadar Devlet zararını mu
cip olan şeyler vardır ki, bunu, ancak bizim gi
bi işin iyinde bulunmuş olanlar bilir. 

Aşağı yukarı 350 dosya vardı, kimse bir ce
za görmedi. İşte bakınız bir misal; iki milyon 
liranın kimin tarafından ödenmesi lâzıragelir, 
bu, tâyin edilmiş değildir. 

Vekil bey ifadeleri arasında en kolay şekil
de izah ettiler, zarar etmemişler ki. Arada şu 
olmuş, bu olmuş ama yine zarar yok. Devlet 
kesesinden 30 000 dolar gitmiş ne zararı var? 
Vaktiyle alınacak olan silolar bugün iki misli. 
Ama yine zarar yok. Zarar vaktiyle yok ucu
za alınsaydı, 30 000 dolar Devletin kesesinde 
kalacaktı. 

Birçok usulsüzlükler, bu silo işinde mevcut
tur. Demin de arzettiğim gibi, müessesenin 
meclisi idare reisi olan Hüseyin Kadri Bey bu 
yüzden vefat etmiştir. Yüreğine inmiştir, çün
kü çare bulamamıştır. 

Biz Toprak Mahsulleri Ofisi işlerini böyle 
sümınettcdarik bırakacak olursak, doğru olmaz. 
Sual takririmi izah ederken ayrıca temas ede
ceğim bu işin altından kimse çıkamaz. Bu öy
le bir müessesedir ki;, içinde çok değerli in
sanlar vardır. Çekilir gider, vazife alır gider. 

Size birçok dosyalar vereceğim, fakat Ba
kan bana Mayısın 3 ünde cevap vereceğini söy
lemişti, onun için dosyalarımı getirmemiştim. 
Mamafih şimdi haber gönderdim ; dosyalarım 
geliyor efendim. 

Belki bu verdiğim izahatta bazı noksan ci
hetler kalacaktır ama, onları da sonra ikmâl 
ederim. 

BAŞKAN — Dördüncü soruya geçiyoruz. 

•/. — Seyhan Milletvekili Sinini Tekelioğlu''-
nıın, Toprak Ofisinin Teftiş Heyeti, İnzibat Ko
misyonu ve istanbul Kuruçeşme deposunda ya
pılan hububat suiistimali hakkındaki sorusuna 
Ticaret Bakam Mahmut Nedim Cründüzalp'm 
sözlü cevabı (6/119) 
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14 . IV . 1948 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda 

Ticaret Bakanı tarafından sözlü cevaplandırıl
masını dilerim. 

1. Toprak Ofisinin Teftiş Heyeti kaç kişi
den ibarettir? Bunların ne faydaları vardır. 
Bu teşkilâtın lâğv ile bu vazifenin Ticaret Ba
kanlığı Teftiş Heyetince görülmesi hem tasar
ruf ve hem de idare bakımından daha faydalı 
olmaz mı? 

2. Toprak Ofisin inzibat Komisyonu kim
lerden müteşekkildir, vazifesi nedir? 

3. Erenköy'ündeki Orhon Sineması kime 
aittir.? 

4. istanbul Kuruçeşme deposunda yapılan 
4 000 ton hububat suiistimali hakkında bir mü
fettişin yaptığı tahkikat evrakı nerededir. ? Bu 
suiistimalden dolayı kimler mesul olmuştur. ? 

5. istanbul 1942 (veya daha evvel) sene
sinde alman 120 000 liralık kırtasiye işinden 
kimler ve ne suretle ceza görmüşlerdir. ? 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

TİCARET BAKANİ MAHMUT NEDİM 
GÜNDÜZALP (Edirne) — Efendim; bundan 
evvel muhterem Sinan Tekelioğlu arkadaşımı
zın önergesine cevap arzetmiştim. Kendi ce
vapları, sorularla ilgili olmıyarak, ofisin 
umumi surette tenkidi mahiyetinde idi ve 
Ofisi, kanun dışı bir vazife gören bir müessese 
olarak tavsif ettiler. 

Ofis, kanunla kurulmuş bir müessesedir. 
Yalnız kendi teftiş heyeti ile değil, Bakanlı
ğın teftiş heyetinin murakabesine tâbi olduğu 
gibi, 3460 sayılı kanun hükümlerine tâbi bir mü
essesedir. Yüksek Murakabe Heyetinin ve yine 
Yüksek Meclisçe kurulmuş olan iktisadi Devlet 
Teşekkülleri Timimi Heyetinin murakabesine 
tâbi bir müessesedir. 

Arkadaşımın, kanun dışı muameleler yapan 
bir müessese diye tavsif etmesinin ne dereceye 
kadar doğru olduğunu Yüksek Meclisin takdiri
ne bırakırım. Bu hususta söz söylemeyi zait 
görürüm. 

ikinci önergelerinde bahsettikleri sorulara 
ait hususlara dosyalara dayanarak malûmat ar-
zediyorum. 

Kimlerle mübadele yapılmış diye soruluyor. 

—• 1 3 6 — 
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SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — İsim- I 

ierini lütfen söyler misiniz? 
TİCARET BAKANİ MAHMUT NEDİM 

GÜNDÜZALP (Devamla) — Şimdi malûmat 
istedim, gelince söylerim. 

İkinci önergelerinde sormuş oldukları şey, 
malûm olan bir husus olmakla beraber arkada
şımın sorusuna hürmeten cevap vereceğim. 

1. Toprak Mahsulleri Ofisi Teftiş Heyeti
nin bugünkü kadrosu ; 

1 Başkan; 
1 Başkan Yardımcısı; 
2 Baş Müfettiş; 

47 Müfettiş: 
7 Müfettiş Yardımcısı; 

11 Kontrolör. 
Olmak üzere 69 dur. 
Toprak Mahsulleri Ofisine vücut veren 3491 

sayılı ve 24/6/1938 tarihli Kanunun 1 nci mad
desince bu teşekülün 3460 sayılı Kanunun hü
kümlerine tâbi olacağı tasrih edilmiştir. 

İktisadi Devlet Teşeküllerinin teşkilâtı ile 
idare ve murakabeleri hakkındaki bu kanunun 
49 ncu maddesine göre tanzim ve 23 . II . 1942 
tarihli ve 2/17388 sayılı Kararname ile kabul 
edilmiş bulunan nizamnamenin 31 nci maddesi 
bu gibi teşekküllerin bir teftiş heyeti bulunacağı
nı âmirdir. 

Toprak Ofisinin bu hükümlere uyularak ku
rulmuş bulunan Teftiş Heyetinin vazifeleri de 
Nizamnamede gösterilmiştir. Bu gün bu heyet 
bu vazifeleri yürürlükte bulunan bir yönetmeli
ğe göre yapmaktadır. 

Ofisin yıllık emtia faaliyeti 250 - 300 milyon 
lira tutar ve 19 daire ve şube müdürlüğünden 
mürekkep bir merkez teşkilâtı ile 9 bölge mü
dürlüğü ve sayısı 130 - 160 arasında değişen şu
be ve işletmesi vardır. Sabit kadrosu 3 000 i 
aşar. Böyle bir teşekkülün teftiş ve murakabe 
görevlerini Bakanlığın 24 kişiden ibaret ve Ba
kanlığa bağlı veya murakabesi Bakanlığa ait te
şekkül ve müesseseleri teftiş ve murakabeye me
mur bir heyete göndermenin imkânsızlığı aşikâr
dır. I 

İnzibat komisyonları : 
2. Her teşekkülde olduğu gibi, Toprak Mah

sulleri Ofisinde de Bakanlığın tasdikinden geçi
rilmiş memur ve hizmetliler yönetmeliğine göre 
merkezde ve taşrada inzibat komisyonları kurul
muştur. Merkezdeki iki komisyondan, | 

.1948 O : 1 
Birisi, iki Umum Müdür Muavini, Hukuk 

Müşaviri, Teftiş Heyeti Başkanı ve Zatişleri Mü
düründen mürekkep olup, daire, şube ve bölge 
müdürleri ile müfettişler, kontrolörler ve hukuk 
müşavirleri hakkındaki tahkik evrakını ineeliye-
rek karara bağlar. 

İkincisi; bir Umum Müdür Muavininin baş
kanlığında, Hukuk müşaviri, Zatişleri Müdürü 
ile, İlgili şube müdüründen müteşekkildir. Ve 
yukarda sayılanlar dışında kalan memurlarla 
hizmetlilere ait tahkikat evrakı üzerine karar 
verir. Ofis şahsi hakkını ilgilendiren konular
da Genel Muhasebe Müdürü de bu komisyonun 
tabiî üyesidir. 

Bölge merkezlerindeki inzibat komisyonları, 
Bölge Müdürü, Hesap mütehassısı ve Bölge Mü
dürlüğünce seçilecek iki servis şefinden müte-
şekil olup hizmetlilere ait tahkik konuları hak
kında karar verirler. 

İnzibat komisyonların m kararları, alâkalı me
murun tâyin durumuna göre, yönetim kurulu, 
Umum Müdür veya Bölge Müdürlerinin tasdiki 
ile tekemmül eder. Kararlara bir hafta içinde 
itiraz edilebilir. 

Sinema : 
3. Erenköy'ündeki Orhon sinemasının ki

me ait olduğu Bakanlıkça; bilinmemektedir, bu 
sinemanın Bakanlığa bağh herhangi bir teşek
kül ile ilgisi yoktur. 

Kuruçeşme işi . 
4. İstanbul Kuruçeşme depolarında 1945 

yılında iki heyet tarafından yapılan tartıya gö
re hububat ve bakliyatta eksiklik görülmüş 1946 
yılında ambarların boşaltılması ile ceman 740, to
nu bulan noksanlık üzerine, durumu inceliyen 
Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettişi hâdisede İs
tanbul Şubesi Müdür Muavini ve depo şefleri ile 
birlikte 22 kişiyi, ihmal, vazifeyi kötüye kullan
ma ve zimmet suçlariyle Millî Korunma1 Savcılı
ğına tevdi etmiştir. Halen mahkeme devam et
mektedir. 

Altı yıl içinde bu ambarlara 60 bin ton mal 
girmiştir. Ve çıkan noksanlık da soru önerge
sinde yazıldığı gibi 4 000 ton değil arzeylediğim 
740 tondan ibarettir. 

Kırtasi,ye işi: 
5. Toprak Mahsulleri Vergisi ve Devlet 

hisselerine ait evrak ve matbuanın müstacelen 
bastırılması'ihtiyacı karşısında Ofisin İstanbul 
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şubesi müdürünün riyaseti altında teşkil edilen | 
bir Mubayaa Komisyonu bu işi 109 000 liraya 
muhtelif matbaalara yaptırılmak üzere bir mat
baacıya tevdi etmiştir. Bilâhara İstanbul şubesi 
tarafından 2490 sayılı Kanun hükümleri nazara i 
alınmadan işin Resimli Ay matbaası sahibi Mec-
di uhdesine 135 bin liraya verildiği ve bu işin 
52 bin liralık bir iş olduğu ve ihalede 83 bin lira
lık Ofis zararı bulunduğu matbaacı Agop Keşiş 
imzası ile idareye ihbar edilmiştir. Toprak Mah
sulleri Ofisi 2490 sayılı Kanun hükümlerine tâbi 
bir müessese olmamakla beraber, bu ihbar Ofis
çe bir müfettişine tahkik ettirilmiş ve müfetti
şin 6 . X . 1943 tarihli raporunda ihalenin yük
sek kapasiteli matbaalardan fiyat alınmadan ya
pılması, vazifede ihmal ve basiretsizlik mahiye- I 
tinde görülerek fiyat tetkikma memur edilen 
Osman Binzet'in Türk Ceza Kanununun 230 
ncıı maddesi gereğince mahkemeye tevdii ve 
Mubayaa Komisyonunun diğer üyeleri hakkında 
muhtelif inzibati cezalar tatbiki ve fiyat far
kından mütevellit 20 000 liranın da kendilerin
den tazmini gerektiği neticesine varılmıştır. O-
fis İnzibat Komisyonu da teklif veçhile muamele 
yapılmasına karar verdiğinden evrak Savcılığa 
gönderilmiştir. İlgililerin inzibati cezalara ve 
tazmin kararına vâki itirazları üzerine hâdise 
Ticaret Bakanlığı 1 ne i hukuk müşaviri, Ofis 
umum müdür muavini, Teftiş Heyeti başkanı, 
Müşavir avukatları ve zatişleri müdüründen 
mürekkep bir komisyonda esaslı surette incelen
dikten sonra bahsi geçen fiyat farkının normal 

şartlar dâhilinde 4 541 lira civarmda olabileceği I 
fakat siparişin ehemmiyet ve müstaceliyeti kar- | 
şısıııda böyle bir farkın normal tolerans hudut
ları içinde mütalâa edilebileceği, ilgililerin ih
malkâr ve basiretsiz bir hareketleri görülmedi
ği ve ihmalinden dolayı mahkemeye verilmiş bu
lunan bir memurdan başka diğer memurların 
hâdisede herhangi bir kusurları tesbit edileme- I 
diği için ilgililer hakkında tazmin için hukuki 
kovuşturma yapılmasına mahal olmadığı netice
sine varılmıştır. İhmalinden dolayı mahkemeye 
verilen Osman Binzet'in de suçsuzluğu sabit gö
rülerek mahkemece beraetine karar verilmiştir. 
Netice, bu önergede bahis konusu olan maddeler 
hakkında da dosyalra nazaran maruzatım bun
dan ibarettir. 

SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım, demin de arzettiğim gibi konuş- I 
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inak için hazır değilim. Birçok vesikalarım var, 
onları sıraya dizmedim. Aklımda kaldığı kadar, 
orada bulduğum kadar sizlere mâruzâtta bulu
nacağım. 

Çünkü bunların hazırlanması için bir zaman 
lâzımdı. Demin de arzettiğim gibi Bakan bey
efendi 3 mayısta cevap vereceğini söylemişti. 
Ben de onun için bu işi mühmel bırakmıştım. 
Mamafih, inayeti hakla Türk Milletinin hakkını 
müdafaa etmekte müşkülât çekmem, AH alım ba
na yardım edeceğini sureti kafiyede biliyorum. 
(Gülüşmeler). 

Şimdi arkadaşlar, bendenizin Toprak Ofisin 
teşkilâtı hakkında sormuş olduğum sualden mak
sadım Toprak Ofisin vâsi mikyasta bir yayıl
maya doğru gittiğini Heyeti Âliyelerine bildir
mek içindir. 

Meselâ bundan evvel Toprak Ofiste Ankara 
teşkilâtı, Ankara Bölge Müdürlüğü diye bir 
müdürlük yoktu. Bu müdürlüğün vazifesini 
Toprak Ofisin Umum Müdürlüğü yapıyordu ve 
sureti mükemmelede ifa ediyordu. Şimdi yeni 
teşkilâtı ihdas etmekle Toprak Ofis külliyetli 
miktarda zarara girmiştir. Eğer fırsat bulup da 
kâğıtlarımı karıştırmış olsaydım bu zararın mik
tarını arzederdim. Fakat yine söyliyebilirim ki, 
Toprak Ofisin Ankara Bölge Müdürlüğü teşki
lâtı fazladır. Tabiidir ki, her Umum Müdür
lükte bir heyeti teftişiyenin bulunması lâzım ol
duğu kanaatindeyim, ama görüyorsunuz ki; Top
rak Mahsulleri Ofisinin 60 küsur müfettişi var
dır. Acaba kâfi gelir mi, gelmez mi? Gelmez. 
160 müfettişi daha olsa yine gelmez. Çünkü o 
kadar pürüzlü işleri vardır ki; onu o müfettişler 
halledecek zamana dahi malik değildirler. 

Sonra Toprak Mahsulleri Ofisi inzibat Ko
misyonunu teşkil eden zevatın içerisinde bir 
hukuk müşaviri vardır. Aynı zamanda eskiden 
yani benim bulunduğum zamanlarda, bizim gibi 
bir iki hukukçu da vardı. Fakat bunlar söz 
söylemek hakkına, mütalâa dermeyan etmek sa
lâhiyetine malik değildiler. Orada yalnız işi ra-
porte ederlerdi, hiçbir mütalâa dermeyan ede
mezlerdi. Zaten evvelce dosyada adı geçenin 
cezası tâyin edilmiştir, çünkü birinin adamıdır. 
Dosya gelir, bakılır, Ofise bir zarar gelmiş mi? 
Gelmemiş. O halde tâyini muameleye mahal yok
tur, ne yapalım? Bir tevbih verelim gitsin, der
ler. İşte dosya da beraber gider. 

Binaenaleyh benim buradaki kastım ve ar-
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zım şudur ki ; ıstırap içerisinde, elem içerisinde j 
kıvranan Türk Milletine en lâzım olan. bir mü
essesesinin ıslâhını talep etmek için, buna çare
ler- aramak için bendeniz bu sualimi sormuş bu
lunuyorum.. Toprak Mahsulleri Ofisih teşkilâ
tının ne kadar bozuk olduğunu hepimiz dairei 
intihabiyelerimizde gördük. 

Arkadaşlarım; köylü zahire getiriyor. Ofis 
analiz yapıyor, bunda şu kadar şu, şu kadar şu 
var diyor. Adam yüz kilo buğday getirmişse 80 
kilo diye eline bin müşkülâtla bir kâğıt verili- I 
yor. Sonra Ofis ambarı kontrol edilirken bakı
lıyor ki ambar da fire vermiştir, yani ambardada 
fare vardır. Bu suretle ambarda da bu yüz kilo 
yirmi kilo daha fire verir hem köylüden yirmi 
kilo, hem de Devletten yirmi kilo kaybolur. Bu 
suretle 100 kiloluk buğday kala kala 60 kiloya 
iner. 

Arkadaşlar İstanbul şubesinde yapılan silis
tim al Bakan Beyin dedikleri gibi değildir. Ka
patılmıştır, ne suretle kapatılmıştır? Ofisin bir 
Meclisi İdaresi vardır. Bu Meclisi İdare topla- I 
nır. İşte buğdaydan şu kadar fire verildi, bu 
kadar fire verildiği zaman ambar kontrol edil
memiştir. 

O ana kadar yani teftiş anına kadar ambara 
giren zahire hesap edilir, verilen karara göre % 
deki fire şu kadardır denilir. Bir kalemde o 
miktar ambar mevcudundan indirilir. Bu suretle 
mevzuu bahsettiğim 4 bin ton buğday 750 tona 
düşer ne kadar acı bir netice değil, mi arkadaş
lar. 

Size bu vesile ile, yine benim zamanımda i 
tekik edilmiş bir dosyadan bahsedeceğim. Dosya 
burada. Ankara Silosunda olmuştur; 350 bin 
ton zahire noksan çıkmıştır. (Ne kadar, ne ka- j 
dar sesleri) 350 bin ton. Bunu bilerek söylüyo
rum, 350 bin ton. Eğer merak ediyorsanız gidip | 
siz de bakarsınız. | 

Bu silonun memuru olan zat o zaman Toprak 
Mahsulleri Ofisi umum Müdür muavinlerinden ı 
birinin kardeşidir. Toprak Mahsulleri Ofisi am
barı Ziraat Bankasından alındığı zamandan İteri 
hiç teftiş görmemiştir. Binaenaleyh bu anbara o 
günd enberi girmiş olan zahire miktarı tâyin ve | 
tesbit edilmiş. Bu zahirden Meclisi İdarenin J 
vermiş olduğu karara göre, yüzde şu kadar fire i 
vermesi lazımmış, onu da hepsinin mecmuu üze
rinden düşmüşler. Meselâ 10 sene teftiş görme- i 
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m iş, 10 sene zarfında ambara şu kadar zahire 
girmiş ona göre firesini çıkarmışlar. Bundan 
sonra da alacaklı çıkmış o silonun müdürü. 

Bu dosyayı bendeniz raporte etmiştim. Şimdiye 
kadar fırsat düştükçe Toprak Ofisteki dosya
ların vaziyetlerinden bahsederim. 350 bin ton den
diği zaman hayret edersiniz, biz de hayret 
etmiştik, 350 ton mu 350 bin ton mu diye tered
düde düşmüştük. Sonra baktık ki 350 bin ton
dur. Bu bakımdan Heyeti âliyenizden rica edi
yorum Toprak Ofisin bütün hesaba t mı biz tel-
kik edelim - imkân varsa - kanun müsait değil
se ona bir kanun yapalım ve bu işi ele alalını. 
Hırsızlar ellerini kollarını sallaya sallaya ma
ğazalarını açmışlar, orada milletin parasını har
cıyorlar. Maddeleri geldiği zaman bunların isim
lerini birer birer huzurunuzda tasrih edeceğim, 
vesikaya müstenit olarak. 

Arkadaşlar, bir de ayakkabı fabrikası işi var, 
oda çok garip müsaade ederseniz onu da arz ede
yim. Bir Rumun ayakkabı fabrikası da var, ken
di nam ve hesabına çalışmaktadır, fakat gizli 
olarak. Bu fabrika Hükümetin tâyin ve tesbit 
ettiği fabrikalar dışında kaldığı için, fabrikanın 
bütün bu işleri kanuna aykırıdır. Fabrikada 
herhangi bir un ve saire bulunursa fabrikanın 
içinde bunlar tesbit olunursa o fabrikanın sahi
binin cezasının neler olacağı elimizdeki Millî Ko
runma Kanununda mukayyettir. 

Nihayet haber alınmış buraya bir heyet git
miş fabrikayı basmış, fabrikada birçok mevaddı 
gıdaiyc çıkmış, fabrika faaliyet halindedir. 1500 
çuval un, 1000 çuval buğday, 8 ton kadar çav
dar, ekmeklik un ve saire... Zabıt varakası tan
zim edilmiş, fakat arkadaşlar, Toprak Ofis bunu 
takip etmemiş. Adamı kavli mücerrette yaka
lamış ve 1500 çuvalın üzerinde de Toprak Ofi
sin damgası vardır. 

Arkadaşlar, bunu soruyorum Vekile, kaçak 
olduğu zabıt varakasiyle tesbit edilen mallar ne 
olmuştur Yorgi Efendi? Bu milletin kanunla-
riyle oynanıyor. Milletle alay ediyor. Bu vaziyet 
karşısında Toprak Ofis acaba kanunsuz bir va
ziyet almıyor mu? Bakınız, Türk Milleti aç 
kalmıştır. Memleketi bu kadar kötü bir vaziyete 
düşüren bu adamların cezası bahsinde Millet 
Devletle el birliği yaparak bu işi halletmek mec
buriyetinde değil midir acaba*? 

Bir tek adamın, veyahut birkaç adamın men-
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faatine bütün Türk Milletinin nıenfatleri he- ' 
der edilmeli midir? 

Şimdi bu adanı, söylendiğine göre, birçok para 
kazanmıştır. Çünkü bunların hepsi meydandadır. 
Bu Yorgi Efendi, hepsini serbest piyasada sat
mıştır. Bilmiyorum bu da yalan mı! Dosya bel
lidir, adam da beraat etmiştir, çünkü Ofis takip 
etmemiştir. Çünkü takip etmek işine gelmiyor
du. Avukatını tahrik etmek kanuni yollara mü
racaat etmek yok mu idi! hâlâ da vardır müruru
zaman yoktur. Bakanın nazarı dikkatini celbede-
rim. 

Toprak Ofisi bunların hiçbirisini yapmamış
tır. Onun için hepinizden çok rica ediyorum, 
zira acıklı ve elemli bir vaziyet karşısındayız, 
eğer bunları önlemezsek Devletin diğer işleri ile 
uğraşan kötü niyetli insanlar bundan cüret ala
rak memleketi harabezara çevirebilirler. 

Sonra arkadaşlar; kırtasiye.... (Sinema sesleri) 
ona da geleceğim. Bakana sinamanın kime ait 
olduğunu söyliyeceğim. 

EKREM ORAN (izmir) — Müphem bırak
mayın. Biz de bilmek isteriz. 

SİNAN TEKELÎOttTAT (Seyhan) — Zâtiâli-
nize de söylerim. 

EKREM ORAN (İzmir) — Bizim öğrenme
miz kâfi değil, milletin de öğrenmesi lâzımdır. 

SAtM ALI DİDEMRE (Rize) — Bana da 
söyle. 

SINAN TEKELtOĞLÜ (Devamla) — Sana 
da söylerim. (Hepimize söyle sesleri Millete de 
söyle sesleri) Millet biliyor zaten. 

Şimdi arkadaşlar, kırtasiye işine gelelim. Kır
tasiye dosyasında maalesef bendeniz raporte et
miştim. Kırtasiye 130 bin liralıktır. Bunu ya
panlar o zaman Toprak Ofisin en ileri gelen 
adamlarıdır, istanbul'a kardeşlerini göndermiş
lerdir. O adamların isimlerini okuyacağım. Va
zifelerini söyliyeceğim, yapmış oldukları suçlar
dan da bahsedeceğim. Tabiatları kötülüğe müte
mayil olanlar her fenalığı yapabilir. Bu kırtasiye 
işi birçok yolsuzluklara ve birçok suiistimallere 
Örnek olacak kadar ehemmiyetlidir. Kırtasiye 
dosyası Toprak Ofise geldi, ben raporte ettim. 
Soruyorlar, o zaman ki, Maliye Vekili olan 
Puad Ağralı'ya, diyorlar ki, bu kırtasiyeyi bir 
Maliye satmalına heyeti satı nal saydı kaça alır
dı? Arkadaşlar, dosya mevcut idi. bugün bilmi-
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yorum, ortadan kaldırıldı mı? G 000 liraya di
yorlardı. Arkadaşlar, üst tarafını yemişler. O 
zaman inzibat Komisyonunda, demin de söy
lediğim gibi, hukukçuların söz söylemeye hak
ları olmadığı için biz sözümüzü kestik. Efen
dini, şöyle olmuş, böyle olmuş falan... Netice 
itibariyle çok az bir fiyata kadar indirdiler, 

Sonra asıl bu suiistimallere sebep olanları 
ekarte ettiler, bir tek adam, her nedense atmak 
lâzımgeldi, attılar. Fakat, yine. demin de söy
lediğim gibi, Toprak Ofis bu dosyaları mahke
melere verdi. Sonra, takip etmek zahmetini ih
tiyar etmediği için, bu Toprak Mahsulleri Ofi
sinin suiistimalini yapan insanların Heyeti U-
mumiyesi, yakayı sıyırdılar o dosyada mevcut 
olan, tahkikat evrakında bütün cürümleri ile 
ortaya çıkmış bulunanların hepsi beraet etmiş
lerdir. Demek ki; 6 bin olduğuna göre - Devle
tin de aşağı yukarı 120 bin lirası böyle kaybo
lup gitmiştir. Dosyaya da muamele görmüştür, 
diye numarası kenarına işaret verilmiştir. 

Benim bu söylediklerimin hepsi kayda müs
tenittir. işte efendim, o zaman almışım, kimbi-
lir. ne düşünmüşüm de almışım, onu da bilmi
yorum. işte dosyası da budur. (Gülüşmeler). 

Eğer- icabederse. demin arzettiğim gibi ben
denizin mâruzâtımı kabul buyurarak bir heyet 
teşkil ederseniz, bu dosyaların ne kadar facia
lara, ne kadar Devlet zararlarına ve ziyanları
na sebep ve vesile olduğunu bu Meclis yakın
dan anlamış olur. Âdeta bu bir 40 yılan hikâ
yesine benzer. Karıştırdıkça işin altından çok 
karışık ve halledilmesi oldukça müşkül pürüz
ler çıkar. 

Sonra inzibat Komisyonunun kimlerden mü
rekkep olduğunu sordum. Tabiî bu, benim salâ
hiyetim dâhilinde olmıyan bir şey değildir. Ben 
bir Milletvekiliyim. Milletin bütün hukukunu 
müdafaa etmek, bütün arkadaşlarım gibi, bana 
da düşüyor. Toprak Mahsullerinin bugünkü teş
kilâtını devanı ettirecek olursak, memleket 
için hiçbir fayda temin edeceğine asla inan
mamak lâzımgelir. Hem davacı, hem müs-
tantik, hem de hâkim. Olur mu böyle şey? 
Oluyor. Toprak Mahsullerinin Heyeti tef-
tişiyesi, hem teftiş yapar, hem hâkimdir 
orada müfettişin vermiş olduğu raporu 
alır ve kararını verir. Binaenaleyh yapı
lacak sev, inzibat Komisyonunun ayrıca 3 - 4 
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kişiden mürekkep bir teşkilât olmasıdır. Orta 
yerde bir1 suiistimal var mı. veyahut vazifesini 
ihmal etmiş memur var mıdır? Tabiî bunları o 
heyet t akd i r edecektir . Tabiî bunları bir ka
falı. hukuken yapabil i r . O suiistimalle alâkalı 
bu lunanla r ın İnzibat Heyeti arasında kardeş
leri vardır . Meselâ hukuk müşavirinin bu kâğı t 
meselesi işinde kardeşi dâhi ldir , t.şte onun kar
deşi. ismini okuyayım, yeni bir hâdisede on
dan bahsedeyim. İliç olmazsa Toprak Ofisin 
teiniz insanları a raşma girmiş olan. bugün 
mevki sahibi olmuş olan değerli insanları o te
şekkülden kur ta ra l ım, y a h u t teşekkülü onlar
dan kur ta ra l ım. Müsaade ederseniz okuyay ım; 
ama biçmişiz yerleri var, onları okumıyayını . 
(Yo, olmaz hepsini oku sesleri) ('Heyet huzu
runda oku sesleri) . 

Orada da okurum. lOfetıdim, bu zatın ismi 
Rüknet t in Tu taş ' t ı r . Müsaade ederseniz dosya
nın o kısmını okuyayım. Bari hiç olmazsa 
karar ı okuyayım. F a k a t biraz benim yeni harf
leri okumakta maharet im kısa olduğu için vâki 
olacak kusur lar ımı affedersiniz. İstanbul Şu
be Müdürü Mahmut " B u komisyon reisidir, ya
ni kırtasiye suiistimalinin yapıldığı zamanki ko
misyonun reisi. '" Osman Müeyyct , Levazım şu
besinde Rüknet t in Tuta.ş, " o zaman Hukuk Mü
şaviri olan zatın k a r d e ş i , " bunlar hepsi mer
kezden gönderilmiş ve o zamanki yüksek şa
hısların kardeşler idir , bu kır tasiye işini yap
mak için gönderi lmişlerdir . Yapılan inceleme
lere göre ihalede eksiklik varmış. îhaleden ön
ce bu kırtasiyenin tabı. hususunda matbaalar
dan fiyat alıp bildirecek memurlar ın ihmalleri 
görülmüş. Bakınız diğer bir tahkikat ta ş u d u r : 
Şimdi bakınız yapılan tahkika t bunların ihmal
lerinin görüldüğünü müeyyet t i r . Rükne! t in Tu
ta.ş da dâhil . 

İnzibat Komisyonunun karar ı gayet entere
s and ı r : " H a k l a r ı n d a t ahk ika t yapılan ihale 
komisyonu reisi ve azasının cezai mesuliyet
leri görü lememiş t i r . " Cezai mesuliyetleri i il
den görülsün? Altı bin liralık kır tasiye !-'!<> bin 
liraya alınır da cezai mesuliyet olur mu? Ne 
yapmış bu adamlar? 120 bin liralık bir menfaal 
temin etmişler çok mu? 

Ancak ihaleden önce matbaa la r ı dolaşıp tek
lif mektuplar ı is tenirken şube müdürü tarafın
dan komisyona katı lan muhasebeci vekili O s-
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man Müeyyet ' in geçmişe ait şahsi bir sebeplen 
ötürü yüksek kapasitel i bazı matbaa lara uğra
mamış ve kendisi ile beraber bir l ikte matba
aları gezenin Kevet Güzeynıan 'uı levazım şefi 
Rüknet t in Tulaş , bu isme dikkat inizi celbede-
rinı, çünkü kendisi hâlâ müstahdemdir . 

B A Ş K A N — 20 dakikayı geçtiniz, 10 daki
ka hakkınız vardı . 

SİNAN T K K F L İ O Ö L r (Devamla) - Üç 
suale birden cevap veriyorum, onun için müsa
adenizi rica ederim. 

Ofisin şahsi hakkı bakımından netieei k a r a r : 

" l î u meselede 20 bin lira raddesinde bir za
rar hâsıl olması ve bunun üzerinde gereken ted
bir ve basiretin noksanl ığ ından dolayı olduğu 
1 ah ki k neticesinde anlaşılmış bulunmasına göre 
:ÎİOO sayılı Kanunun 4'J ncü maddesinin birinci 
fıkrası mucibince hepsinin hukuken mesul tu
tulmalarına \'.i . i) . 1944 te oy birliğiyle ka ra r 
verilmişi ir. Bu ka ra r ver i ldikten sonra bu ev
rak mahkemeye veri l iyor. Fakat bir daha ta
kip edilmiyor. Ofisin müdafii yoktu ki 

Ali MUT RBMZİ YÜRKOÎK (Seyhan) 
Savcılık takip etmez mi? 

SİNAN TFKHLİOGLU (Devamla) Bil
miyorum, gar ip birşey karşıs ındayız. 

.BAŞKAN -•- Böyle konuşursanız is bitmez. 

SINAN TKKULİOGLF (Devamla) Bina
enaleyh a rkadaş la r . Rüknet t in Tııtaş Bey Top
rak (»fisin İstanbul şubesinde yüksek mevkili 
bir memurdur , is tanbul şubesinde bir gece bü
yük- kusur işlemiş. Bu mesele matbuata intikal 
etmiştir ama fakat söylemek istemem. Vekil 
Beyden rica ed iyorum; bu işi kendileri de tel-
kik etsinler müsebbiplerini şiddetle cezalandır
sınlar. Böyle memleketin zarar lar ın ı tevlit v.dvn, 
memleketin memur zümresini kuvvetsiz, kud
retsiz bir hale getiren bu insanları tecziye etsin. 

BAŞKAN - 20 dak ika oldu. Her madde için 
10 dakika değil, bir sual içindir. 

SÎNAN T F d \ K l J O f ; k l " (Devamla) Sekiz 
sualim yok mu Basanı? Vekil Bey toptan ce
vap verdi. Vekil Bey üç suale birden cevap 
veriyor, biz bir suale cevap veremiyoruz. 

Sonra Basanı, benim söyliyeceklerinı. meni 
leketin faydasına şeyler o lduğundan saat bile tâ
yin edilmemesi lâzımdır. 

BAŞKAN Beşinci soruya geçiyoruz. 
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â. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-

nun, Toprak Ofisinin İstanbul Şubesi İzmir İtha
lât ve İhrasat Genel Kâtipliği aleyhinde yapı
lan tahkikat evrakına; İzmir Ofisi ambarı 
yangınına ve Konya'dahi inşaata yapılan sui
istimale ait iddia sonucuna dair sorusuna Ticaret 
Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp'ın sözlü ce
vabı (6/115) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

14 . IV . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda Ti
caret Bakanı tarafından sözlü cevaplndırılması-
m dilerim. 

1. Toprak Ofisin İstanbul şubesi aleyhinde 
tanzim edilmiş bir evrakı tahkikiye var mıdır? 
Varsa kimler aleyhindedir? İnzibat Komisyonu 
bu evrak hakkında ne karar vermiştir? 

2. İzmir İthalât, İhracat Kâtibiumumiliği 
aleyhinde Ticaret Bakanlığının iki müfettişi ta
rafından tanzim edilen bir evrakı tahkikiyenin 
ortadan kaybolduğu söylenmektedir. Bu evrakı 
tahkikiye kime aittir ve kimin tarafından orta
dan kaldırmıştır? Bunun mahiyetinin teftiş he
yetinde mevcut olması lâzımgelen suretinden 
ihracı ile Meclis huzurunda okunması. 

3. İzmir'de bütün zahireleri ile birlikte ya
nan ve Devletin milyonlarca lirasının ziyanına 
sebep olan bu müessif hâdise hakkındaki tahki
katın neticesi neye müncer olmuştur? Bu tahki
katı kim yapmıştır ve kimler zan altındadır; 

4. Konya'daki inşaatta 1942, 1943 senesin
de. 300 bin lira suiistimal olduğunu iddia eden 
Şükrü Köksal'ın şikâyeti üzerine Ticaret Bakan
lığı müfettişlerine tevdi edilen üç dosyanın tet
kiki neticesi ne oldu? Bu suiistimali yapanlara 
ne gibi bir muamele yapıldı? 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

TİCARET BAKANI MAHMUT NADİM 
GÜNDÜZAP (Edirne) — Efendim, arkadaşı
mın 3 ncü sualine cevap vermek üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Yalnız sözüme başlamadan evvel bir nokta 
üzerinde fikrimi kısaca arzetmek isterim. 

Sual önergeleri içtüzüğümüze göre, bir ba
kandan bu önergedeki maddeler halindeki kı
sımlar için bilgiler istenir, yazılı veya sözlü o-
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larak Bakan da bunlara yazüı olarak verilmiş 
bulunan sualler çerçevesi içinde cevabını arzeder. 
cevabını arzeder. 

Dikkat ediyorum, arkadaşıma verdiğim ce
vap da tamamen bir dikkat ve itina ile hazırlan
mış olduğu halde, kendisi bunların eksikliğini 
ortaya koyacak yerde, bu suallerin dışındaki 
konulara geçerek meseleyi yaymakta ve geniş
letmektedir. Tabiatiyle bu tarzda sual ve cevap, 
bizim Tüzük mekanizması içerisinde tam mâna-
siyle, Yüksek Heyeti tenvir edecek bir sual ve 
cevap olmaktan çıkar. Ve Bakan da bunlara da
ha evvelden bu tarzda sual çerçevelerinin dışına, 
ne şekilde, hangi tarzda çıkılacağını kestire-
mediği için cevap veremez. Kaldı ki, zaten ya
zılı veyahut sözlü olarak cevabı verildikten son
ra, Yüksek Kürsüden bu konular üzerinde tek
rar konuşmak yetkisi yoktur. Onun içindir ki, 
muhterem arkadaşınım, Toprak Mahsulleri Ofi
sinde çalışmış ve orada hizmet etmiş bir ar
kadaş olarak buradaki sual önergeleri dolayı-
siyle vâki izahatlarını dikkatle dinliyorum. Ken
disinden bu suretle istifade etmeye gayret edi
yorum. Fakat kendisinin bana tevcih ettiği 
suallerin dışına çıkınca onu takip etmekte ma
zurum. 

Meselâ arkadaşım bana Ankara Silosundaki 
suiistimali sormamıştı. İstanbul Deposundan 
bahsetmemişlerdi. Şimdi Ankara Silosundaki 
350 bin tonluk açıktan bahsetti. Ankara Si
losu dört bin tonluktur. Bu 350 bin ton açığı 
vermesi için kaç sene beklemesi ve senede kaç 
defa devir yapması lâzımdır. Bu sualler ve ce
vaplar bu şekilde devam ederse, kendileri tek
rar cevap vermek ve yine cevap almak vaziyet
leri hâsıl olursa zannederim ki, sual cevap me
kanizması hedefini kaybetmiş olur. 

Ben arkadaşımın tecrübelerinden ve fikirle
rinden istifade etmek istiyorum. Kendilerini 
dikkatle dinliyorum. Cevaplarımı veriyorum, 
eksik cihetleri varsa belirtirler, tekrar cevap ar-
zederim. Bunun dışında bana söyliyecekleri ci
hetler varsa, bu da hakkıdır, ayrı önergelerle 
her zaman için bu suali bana tevcih etmeye hem 
salâhiyeti hem de hakkı vardır. 

Bu kısa mukaddemeden sonra arkadaşımın 
bana yazılı olarak sunulmuş ve şimdi huzuru
nuzda okunmuş olan üçüncü önergesini madde, 
madde cevaplandıracağım. 

Birinci madde maalesef çok müphemdir. Fa-
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kat elimden geldiği kadar ondan mâna çıkara
rak cevap arzedeceğim. 

İstanbul şubesi işi : 
1. Toprak Ofisinin en büyük iş yeri 

olan İstanbul şubesinde zaman, zaman tahkik 
konuları ortaya çıkmakta ve bunlar orada dai
mî olarak vazife gören teftiş heyetine bağlı 
kontrolörler veya müfettişler tarafından ele alı
nıp incelenmekte ve neticeleri müessesenin yet
kili uzuvlarına ve muhakemelere intikal ettiri
lerek kararlara bağlanmakla beraber, önergede 
bahsedildiği şekilde İstanbul şubesi aleyhine 
açılmış umumi mahiyette bir tahkik mevzuu 
yoktur. Eğer maksat Kuruçeşme Depolarında 
çıkan noksanlık sebebiyle birçok memurlar 
hakkında açılan tahkik konusu hakkında bilgi 
edinmek ise, bu hususta bundan önceki soru 
önergesi münasebetiyle gereken cevaplar veril
miştir. 

2. Önergede İzmir İthalât, İhracat birlikleri 
Genel Kâtipliği aleyhinde, Ticaret Bakanlığının 
iki müfettişi tarafından tanzim edilen bir 
tahkik dosyasının ortadan kaldırılmış olduğu
nun söylendiği kaydedilmekte fakat bu tahkika
tın ne zaman ve hangi genel kâtip hakkında ya
pıldığı tasrih edilmemiş bulunmaktadır. İzmir 
İthalât ve İhracat Birlikleri umumi kâtiplerinin 
hiçbiri hakkında Ticaret Bakanlığınca şimdiye 
kadar tahkikat açılmamıştır. Yalnız eski Tica
ret Bakanı Sayın Atıf İnan'in umumi kati]) 
bulundukları sırada bu birliklerin 3940, 1941. 
1942 senelerine ait muamele ve hesapları Ba
kanlıkça teftiş ettirilmiş ve bu teftiş neticesinde 
gerek muhasebe ve muamelelerde tenkidi mucip 
görülen hususlar gerek lisans ve fon hesapları 
hakkında tanzim edilen cevaplı raporlar Teftiş 
Heyeti Nizamname ve Talimatnamesi hükümleri 
gereğince bizzat müfettiş tarafından birliğe 
tebliğ edilerek umumi kâtipliğin cevapları alın
dıktan ve müfettişliğin son mütalâası da ilâve 
edildikten sonra Bakanlığa tevdi edilmiştir. Bu 
raporlar üzerine Bakanlığın ilgili merkez daire
lerince birliğe teftiş raporunda belirtilen nok
san ve aksaklıkların izalesi, tebliğ olunmuştur. 

Beş sene evveline ait olan bu raporlar Ba
kanlıkta mahfuz bulunmaktadır. 

İzmir yangını : 
.'5. İzmir yangım hakkında savcılıkça ya

pılan tahkikat üzerine İzmir Ağır Ceza Mahke
mesi işe elkoymuş ve sanıkların hâdisede her-
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hangi bir surette sorumluluklarını gerektiren 
bir cihet görmediğinden beraetlerine karar ver
miştir. 

Diğer taraftan aynı konu Toprak Ofis Mü
fettişlerinden Orhan Başarı tarafından da in
celenmiş ve hazırlanan rapor Ofis İnzibat Ko
misyonunca mahkeme karariyle birlikte tetkik 
olunmuş, neticede sanıklar hakkında bir mua
mele tâyinine mahal görülmiyerek suçsuzlukla
rı sabit olan memurlar Ofisçe yeniden hizmete 

alınmışlardır. 
Bu hâdise dolayısiyle haklarında kovuştur

ma yapılan memurlar İzmir Şube Müdürü Ke
mal Doğramacı, Depolar »Şefi Kemal Rrokay, 
Depo Şefi Refet Çakmur, Vagon takip memuru 
Mustafa Özen, Bekçi Ali Şen Mir. 

Konya inşaatı : 
4. Önergenin 4 ncü bendinde sözü geçen 

Şükrü Köksal'ın ihbarı o zaman Konya İnşaat 
Grup Amiri olan Fehmi Tanger'in daireye ait 
eşyayı evinde kullandığı hakkındadır. 1944 yı
lında vâki olan bu ihbar sabit görülmiyerek 
inzibat komisyonunca muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verilmiştir. Bundan baş
ka Toprak Mahsulleri Ofisinin Konya inşaatın
da yolsuzluk olduğu hakkında 194:} tarihinde 
İnşaat Mıntaka Mühendisi Naci Oaymaz tara
lından Başbakanlığa yapılmış bir ihbar daha 
vardır. Başbakanlık bu ihbarı Ticaret Bakan
lığına havale etmiş. Bakanlık da 30 . II 1943 ta
rihinde Teftiş Heyetine tevdi etmiştir. 

Diğer taraftan, Ofise bu mahiyette bir mü
racaat olmuş ve Ofis Fen dairesi yetkilileriyle 
bir müfettişten mürekkep heyete hâdise tahkik 
ettirilmiştir. Fakat muhbir tarafından muhak
kiklerden birinin sanıklara akrabalığı dolayı
siyle bu tahkikata itiraz edildiği için iş Ticaret 
Bakanlığı müfettişlerine verilmiştir. 

Bakanlık müfettişleri inşaatta istihdam edi
len bir mühendisin yüksek mühendislik ehliyeti
ni haiz olmadığını ve kereste mubayaasında yol
suzluk yapıldığını tesbit ederek bu husustaki 
raporlarını ilgili savcılığa vermişlerdir. 

İhbarın diğer maddesine gelince; Ticaret 
Bakanlığı müfettişi, teftiş konularında, Bayındır
lık Bakanlığından bilir kişiler davet ile bunların 
mütalâalarından istifade ederek bazı neticelere 
varmış ve alâkası bakımından Ofis Fen Heye
tinde tahkiki lüzumuna işaret ettiği cihetle 
muamele Ofise tevdi olunmuştur. 
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Bakanlık müfettişinin Ofisinin zararlı gör

düğü hususlar hakkındaki fezlekesi de Ofise 
tevdi olunmuş ve buna istinaden inzibat komis
yonunca zararın mütaahhidin istihkakından tev
kifine karar verilmiştir. Bu karara mütaahhit 
itiraz etmiştir. 

Ofis, 2 1 . İT . 1945 tarihinde üç yüksek mü
hendisten mürekkep bir heyeti mahalline gön
dererek sekiz konuda toplanan ihbarları ince
letmiş ve bunların aldığı netice müfettişin ver
diği neticeye uygun olmadığını görerek ayrı
ca merkez fen heyetince de bir tetkike tâbi 
tutturmuş olduğu gibi mahallinde yapılan ince
lemelerle de yetinmeyip emanet mevzularının 
tasfiyesine memur tasfiye komisyonunda da tet
kik ettirmiştir. Neticede ihbarın yerinde ol
madığı ve bir yolsuzluk bulunmadığı, idarenin 
de bir zararı olmadığı anlaşılmıştır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — İstan
bul ofisi aleyhindeki tahkikattan maksadım, de
min arzettiğim ayakkabı fabrikasında, basılan 
ayakkabı fabrikasında mevcut olan kaçak buğ
day, un ve saire yüzünden mesul tutulmaları 
lâzım gelen insanlar hakkında yapılması icabeden 
tahkikattır ki; bu konuda bu şubenin müdü
rü Feridun Üstün ve arkadaşları dâhildir. Bina
enaleyh o şubenin başında bulunan insanlar hak
kında tahkikat yapılması biraz garip geliyor 
insana ama, ne yapalım ki, İstanbul şubesi bun
ları yapmıştır. Demin de arzettiğim gibi bu 
vâsi mikyastaki kaçakçılık ortadan kalkarak 
Yunan tebaalı Yorgi efendi, bu kaçak eşyayı, 
bu kaçak mevaddı gıdaiyeyi, üzerinde Toprak 
Ofisin damgası bulunan çuvallarla satmasıdır. 
Yine, Vekil Beye, demin arzettiğim gibi, bu tah
kikat evrakı mahkemeye gelmiş, ama takipsiz
lik yüzünden yok olmuştur. 

işte miktarlarını da arzettim, çuval miktarı
nı da arzettim, ton miktarını da arzettim. 
Aşağı yukarı zahirenin çok pahalı olduğu bir 
zamanda yapılmış olan bu suiistimalin nerelere 
varacağını düşünebilirsiniz. 

İşte arkadaşlar, Toprak Ofisin aleyhinde de
ğil, Toprak Ofisin işlerini kötü idare edenler 
aleyhinde hareket etmek zamanı çoktan gelmiş, 
hattâ geçmiştir bile. 

Binaenaleyh, bazan harice çıkarak, Vekil 
Beyefendiye sorduğum suallerin haricine çıka
rak mütalâa dermeyan ettiğimi Vekil Beyefendi 

.1948 0 : 1 
ihtar buyurdular. Fakat benim sorduğum sual
lerin tabiî yanıbaşmda da, bu İstanbul'daki su
iistimalleri tadat etmek benim için bir borç idi. 
Çünkü soruyorum, Toprak Ofis kendi yapmış 
olduğu hataları Vekil Beye arzetmiş midir, yok
sa kapalı mı geçmiştir? 

Sonra benim sorduğum sualler de hiç isim 
zikredilmemiştir. 

Sonra İzmir'de ihracat, ithalât birliğinde 
yapılan tahkikattan bahsettim, kimmiş acaba 
bu tahkikat mevzuu olan zat? Ben yalnız işit
tim ki; iki müfettiş tarafından böyle bir tahkikat 
yapılmış dosyası tanzim edilmiş, fakat bu dosya 
vekâlette kaybolmuş. Vekil Bey mahfuz dedik
ten sonra, bizim için hayır demek, mümkün 
değildir. Bunu anlamak için Vekil Beyin aley
hinde bulunmak lâzımgelmez. Ben Vekil Beyin 
çok kıymetli dürüst, vazifesine sadık bir arka
daş olduğunu bilenlerdenim. Fakat demin de 
arzettiğim gibi iş bir tahkik mevzuu olursa, bu 
dosyaların kimlere ait olduğunu biz de daha ya
kından anlamış oluruz. Bu sucretle verilmiş bir 
kararda da hiç isabetsizlik yapmış olmayız. 

İzmir silosundaki yangının ne kadar entera-
san olduğunu bütün memleket biliyor. Burada 
bir suikast var mıdır, evet, netice itibariyle bir 
suikasttır. Bundan birçok zaman evvelki İstan
bul yangını da bir odacıya yüklenmişti, yani 
kabahat odacının olmuştu. Ona da beş lira ceza 
verilir bu iş de yok olur, biter gider. Bu tah
kikatı idare etmek üzere gönderilen insanı, ben 
o zaman Vekil Beyefendiye arzetmiştim, çok dü
rüst bir insan değildi. Mahkemeye intikal eden 
işler üzerinde mahkeme eldeki delillerin mahiye
tine göre karar verir. Ortada delil olmayınca, 
milyonlarca, milyarlarca kıymetinde olan bu 
silo da yanar, kendi kendine ortadan kalkar 
gider. 

Binaenaleyh, bizim Meclisin çok ağır ve müş
kül şartlar içinde vazife gördüğünü idrâk etme
mek için elde bir kudret ve kuvvet yoktur. Bu 
ağır şartlar içinde herkes kendi keyfine göre ha
reket eder, memleketin ve milletin hukukunu 
ziyaa kalkarlarsa ve buna meydan verenler de 
kollarını sallaya sallaya gezerlerse bu vaziyet 
herhalde memleket için hayırlı bir şey olmaz 
zannederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, altıncı soruya geçi
yoruz. 
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6. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-

nun, Erzurum Topmk Ofisinde yapılan suiisti
male dair sorusuna Ticaret Bakam Mahmut Ne
dim Oündüzalp'ın sözlü cevabı (6/124) 

20 . İV . 3948 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sualimin Meclis huzurunda' Tica
ret Bakanlığı tarafından sözlü olarak açıklan
masını dilerim. 

Geçen sene Erzurum Toprak Ofisinde bir 
suiistimal olmuş tahkikat sonucuna göre bu sui
istimalin tutarı nedir? Ve kimin tarafından ya
pıldığı tahakkuk etmiştir. Bu suçlu hakkında 
ne gibi muamele yapılmıştır1? 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

MAHMUT NEDİM 
—Efendim, Sayın Te-

TICARET BAKAN r 
GÜNDÛ55ALP (Edirne) 
kelioğlu arkadaşımızın bundan evvel okunan 
önergelerinden birinde bir mübadele işi vardı, 
bu mübadelenin kimlerle yapıldığının cevaplan
dırılmadığından bahis buyurmuşlardır. Ona 
arzı cevap edeyim. 

Mübadele yapılan Şahıslar: 
Mübadelenin birinci kısmı Karadeniz böl

gesinde cereyan etmiş ve bu devrede şubelerce 
1 ÖOÖ kadar küçük müstahsil ve tacirle muame
le yapılmıştır. İkinci sayfada ise: daha az 
actedte tacirlerle Marmara ve diğer bölgelerde 
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mübadeleye devanı olunmuştur: Bilhassa soru 
ile-ilgili tacirlerin başlıcaları şunlardır: 

1. Müfit Söz men 
2. Çiftçi kardeşler 
:>. Kerimzadeler 
4. Baynur Limitet Şirketi 
5. Bekir Kara 
(5. Mersinli Ömer 
7. Refik Çolakoğlu 
8. Muhterem Yasan 
9. Hüseyin Takış 

10. Faik ÎAitfi 
11. Kemal Kaptan 
12. Ömer îskifyeli 
13. Tevfik Berberoğlu 
14. Oemalettin Numanoğlu 
15. Yakup îskifyeli 
Diğer bütün tüccarların isimleri listededir 

ve liste de buradadır. 
Şimdi önergeye cevap veriyorum. 
Toprak Mahsulleri Ofisinin Erzurum Bölge 

Müdürlüğü ve ambar şefliğinde geçen sene ya
ni 1947 yılında gerek teftişler gerek ihbarlar 
neticesinde çeşitli tahkik konuları meydana 
çıkmıştır. Bunlara Genel Müdürlükten verilen
ler de ilâve edildiği takdirde sayısı 14 ü bulur. 
Bu tahkik konularını ve bunlarla ilgili olanla

r ım gösteren cetveli arkadaşımın müphem olan 
sorusunu ccvaplandırabilmek için müsaadenizle 
okuyacağım. 

1947 yılında Erzurum'da elkonan veya. bitirilen tahkikat işleri 

1947 yılında Erzurum'da müfettişlerce elkonan veya bitirilen tahkikat işlerinin sayısı 14 tür. 

Tahkikatla ilgisi bulunanlar Tahkikatın konusu İzahat 

1. Depo memuru Fehmi Mert
li ay a 

2. Kıymet muhafızı Safa Ap* 
aydın 
Depo Me. Nazmi Kay lan 
Kantar memuru Rıza Kemesli 

A) Memur olduğu mevki ve 
vazifeyi âmirlerinden izin al
maksızın ve zamanına ait he
sapları ve kendisine mevdu kıy
metleri devretmeksizin terk et̂  
m ek. 
B) Yeni muşambalar hakkın
daki emre uymamak. 
54G liralık sahte alnn fişi tan
zim edilmesi. 

Bölge Ambar Şefliğince müfetti
şe intikâl ettirilen bu tahkikat 
bitirilmiş ve suçları sabit görü
lerek azlolüılmüş ve 232,35 lira 
Ofis zararı tesbit edilmiştir. Ta
kip edilmektedir. 

Teftiş sırasında nlöydana çıka
rılan bu yolsuzluğa ait tahkikat 
devain- etmektedir. 

- m-
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Tahkikatla ilgisi bulunanlar 

3. Piş Memuru İsmail Okyay 

4. Eski Bölge Müdürü Ekrem 
özsüt 
Ambar Şefi Nazmi Göksel 
Bölge Müdürü Kemalettin Aka-
dur 

5. Ambar Memuru Oğuz Gök
sel 

6. Eski Bölge Müdürü Ekrem 
özsüt 

Depo Memuru Kolimi Mert
le aya. 

7. Oltu Malmüdürü 

8. Ambar Şefi Fazlı Güngör. 
Ambar Şefi Nazmi Göksel. 

9. Ambar Şef Muavini Nuri 
Çolak. 

10. İlgililer henüz tesbit edi
lememiştir. 

Tahkikatın konusu 

A) Ofis aleyhine menfi pro
paganda yapmak 
B) Memurları hırsızlığa teşvik 
etmek. 
O) Hakikate aykırı beyanname 
düzenlemek. 

D) Nakliye Mütaahhidi Şefik 
Topçuoğlu 'na usulsüz olarak 
2 000 lira verilmesi, 
B) 99 ar tonluk partiler ha
linde nakliyat yapan mütaahhit-
lordcn 3 800 lira rüşvet alınması. 

A) Tüccarlarla uyuşmak sure
tiyle O tisi zarara sokan hareket
lerde bulunması. 
B) Ambarından 40 ton çavda
rın noksan çıkması. 
A) Benzin ve kap hesapları 
meselesinde bunların muhafaza, 
tevzi ve istihlâkinden mesul 
bulunmaları. 
B) Ayrıca depo memurunun 
haber vermeden ve devir - tes
lim yapmadan işini terk etmesi. 
Oltu Mal müdürlüğüne ait olup 
Krzurunı ambarına satılmak is
tenen 19 829 kilo buğday -.ko
nusu. 
Ofise ait bulunan 110 ton buğ
dayın kayıt harici bırakılarak 
deponun sahibi tarafından sa
tılmaya başlanması dolayısjyle 
halef selef olan iki şefin so
rumluluklarının tesbiti. 
Hakikate aykırı beyan ve ka
yıtlarla haksız menfaat sağla
mak. (İnzibat komisyonu kara
rında yazılı haller : 11 . IV . 
1947 132/161 
Bölgeye dahil işyerlerinde eş
has elinde tahminen 80 - 100, 
1000 çuvalın bulunması. 

İzahat 

E rzurum Bölge Müdürlüğünce 
müfettişe intikal ettirilen bu 
tahkikat bitirilmiş ve sanığın 
A ve C fıkralarında yazılı suç
ları sabit görülerek, cezai takip
te bulunulması için Savcılığa ih
barname verilmiş ve azli teklif 
edilmiştir. 
Tesbit edilen Ofis zararı 188 li
radır. Takipte. 
Ambar- şef muavini Nuri Ço
lak'in ihbarı üzerine açılan bu 
tahkikat bitirilmiş ve isnat olu
nan suçlar sabit olmamıştır. 
2 000 liranın 146 günlük faizi 
olan 56,80 TJ. Ofis zararı tesbit 
ve tahsil edilmiştir. 
Ambar Şefliğinin yazısı üzerine 
açılan bu tahkikat devam etmek
tedir. 

Malzeme Müdürlüğünce yaptı
rılması istenen bu tahkikat de
vam etmektedir. 

Bölge Müdürlüğünce müfettişe 
bildirilen bu işin tahkiki Mali
ye Bakanlığına ait bulunmak
tadır. 
Muhtar tarafından bölgeye ve 
bölgece Genel Müdürlüğe ak
settirilen bu işin cezai takip 
safhası savcılığa intikal etmiş
tir. idari ve inzibati yönden 
tahkikat devam etmektedir. 
Zatişleri Müdürlüğünden inti
kal ettirilen bu tahkikat devam 
etmektedir. 

Alını Müdürlüğünden intikal 
ettirilen bu tetkik ve tahkik 
işi devam etmektedir. 

- im -
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Tahkikatla ilgisi bulunanlar Tahkikatın konusu İzahat 

11. Bölge Müdürü Kemalettin 
Akadur. Teknik Kontrolör 
Mehmet Tunguz, Büro Şefi 
Suphi Sayman. 

12. Veznedar Fahrettin Çap
rak. 

* ' • \ -c.-a ' . i... 
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13. Kantar Tamir Memuru 
Remzi Erenav. 

14. Bölge Müdürü Kemalet
tin Akadur. 

Erzurum Bölgesine bağlı işyer
lerindeki fasulye nuıbayaatın 
Erzincan ve Tercan ambarla-
rındaki tahmil - tahliye işlerin
de geniş mikyasta suiistimal 
yapıldığı hakkında ihbar. 
A) Vekara uymıyan hareket
te bulunmak; 
B) Sarhoşluğu itiyat edin
mek ; 
O) Mazeretsiz vazifeye gel
memek. 
Baskül tamirlerinde eski ve işe 
yaramaz parçalar kullandığı 
halde, bunları yeni alınmış gös
tererek kendisine haksız men
faat temin etmek. 

Ofise ait örtülük muşambaları 
mahallî belediyeye vererek 
bunlardan bir kısmının parça
lanmasına sebebiyet vermek. 

Eski hesap kontrolörü llhami 
Eı-tem'in ihbarı üzerine açılan 
bu tahkikat devam etmekte
dir. 

Ambar şefinin şikâyeti üzerine 
açılan bu tahkikat bitirilmiş ve 
vekara uymıyan hareketi sabit 
görülerek ihtar cezası teklif 
edilmiştir. 

Ambar şefliğince müfettişe ih
bar edilen bn tahkikat devam 
etmektedir. 

Müfettişlikçe re'sen el konan 
bu tahkikat devam •etmekte
dir. 

Arkadaşım benden bir tahkik konusu sordu, 
ben 14 tahkik konusu arzediyorum. Tahmin ede
rim ki kendisine istediği malûmatı vermişimdir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Vekil 
Bey, Erzurum Toprak Ofisinde yapılmış olan 
suistimaller hakkında sorduğum sualime Bakan, 
asıl benim istediğim noktada biraz kısaca, daha 
doğrusu; beni tatmin etmiyecek şekilde, cevap 
verdiler. Demin de arzettiğim gibi; ben sualle
rimi bilmece gibi sorduğum için, vekil bey kim
den bahsettiğimi tabii bilemezlerdi. Onun için 
benim istediğim ismi gayet hafif geçtiler. 

Asıl suç oradadır. Vekil bey bunu bilemezler. 
Çünkü; Toprak Ofisin işine nüfuz etmek ga
yet zordur, ben de nasıl nüfuz ettiğimi bilemi
yorum. 

Şimdi arkadaşlar; Erzurum Toprak Ofisin
de, bana verilen malûmata göre aşağı yukarı 
100 bin liralık belki daha fazla bir suistimal 
vardır. Bu suistimalle alâkalı ve zanlı bulunan 
insanlar hakkında Toprak Ofis henüz bir iş yap
mış değildir. Bir sene evvel cereyan etmiş olan 
bu hâdisede maznun bulunan bir insan Erzu-
rumdan alınmış Adanaya nakledilmiştir. İsmi 
de Ekrem özüstündür. Bu zatın cürmüne ait 
dosyasını alan savcıbk eürmü sabit görmüştür. 

Zaten Toprak Ofis de cürmü sabit görüyordu. 
Ötekiler belki yanılabilirim demiştir. Nihayet 
bu zatı Adanadan polis nezareti altında Erzu
rum a götürmüşlerdir. 

Şimdi ben soruyorum, Toprak Ofisten veya 
•dolayisiyle Bakan Beyefendiden; bu suistimal i 
yapan ve suistimali sabit olan insan hakkında 
Devlet kanunlarını, acaba Toprak Ofis neden 
tatbik etmemiştir1? Niçin bu adamın vazifesine 
nihayet vermemiştir Nasıl oluyor da bir suis
timal ile malûl olan bir adamı oradan kaldırılıp 
başka bir yere gönderilmiştir ve bir sene tavzif 
edilmiştir. 

İşte Toprak Ofisin muvaffakiyetinden bir 
tane daha. 

BAŞKAN — Efendim, yedinci soruya geçi
yoruz. 

7. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Toprak Ofisi ile Elen - Türk Ortaklığı ara
sında yapılan bir satış ile Cumhuriyet, Bozkurt 
ve Yenidoğan Fabrikalarına verilen tazminat 
hakkında ki sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut 
Nedim Gündüzalp'ın sözlü cevabı (6/116) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

14 . IV . 1948 
Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda Ti

caret Bakanı tarafından sözlü cevaplandırılma
sını dilerim. 

1. Yanlış mal beyannamesi verdiğinden do
layı Millî Korunma Mahkemesinde aleyhinde 
takibat yapılan Nuri Orak'm muameleli evrakı 
ile birlikte Millî Korunma Mahkemesine tevdi 
edilen Toprak Ofisin bir dosyasında Elen -
Türk şirketi ile Toprak Ofisi arasında yapı
lan bir satışta kalite farkından dolayı milyon
larca para kazanılmış olduğu sabittir. Bu şir
ket kimlerden mürekkeptir. Buna sebep olanlar 
hakkında ne yapılmıştır? Bu Devlet zararı hak
kında kimler ceza görmüştür ? 

2. Cumhuriyet, Bozkurt, Yenidoğan fabri
kalarına 1946 - 1947 senelerinde bu tarihler
den üçer sene evvelki muamelelerine tazminat 
olarak Ofis para vermiş midir? Vermişse mik
tarı nedir? 

Bu tazminatın ödenmesini teklif eden ma
kam neresidir? 

3. Toprak Ofisin Ankara Merkez şubesinde 
kaç memur vardır? Bu sene bu masrafa muka
bil rıe kadar Varidat temin etmiştir? 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

TİCARET BAKANI MAHMUT NEDİM 
CÜNDÜZALP (Edirne) — 1. önergede bah
si geçen Nuri Orak, Toprak Mahsulleri Ofisine 
19-32 senesinde intisap ederek İstanbul Şubesi 
İkinci Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü, Umum 
Müdürlük, satış ve alım Müdürlüklerinde bu
lunmuş ve 1 . VII . 1943 tarihinde istifaen ay
rılmıştır. 

İstanbul Şube Müdürlüğü esnasında hak
kında Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafın
dan yapılan ve önergede Elen - Türk Şirketi 
adiyle bahsi geçen Türkellâs Şirketine satılan 
hububatın evsaf farkından haksız menfaat edin
mesi konusuna da taallûk eden tahkikat neti
cesinde adı geçenin bir suçu ve hâdisede bir 
Ofis zararı tesbit edilememiştir. 

Anonim bir şirket olan Türkellâs Şirketi 
Nuri Dağdelen, Baki Erenyol,, Nâzım Balkan-
oğlu, Necip Hancı, ve Yorgi Triyelles tarafın
dan kurulmuştur. 

Ofisten ayrıldıktan sonra Bakanlıkça mal 
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beyanına davet ve mahkemeye tevdi edilen Nu
ri Orak, muhakeme neticesinde beraet etmiş
tir. 

2. Değirmencilerin vâki müracaatları üze
rine Ofisin bu işle ilgili olan İmalât Şubesi Mü
dürü Cihat özhan tarafından yaptırılan ince
leme neticesinde, malzeme fiyatlariyle işçi üc
retlerinde ki, artışın kırma ücretine tesiri tesbit 
ettirildikten sonra keyfiyet idare meclisine mu
cip sebepleriyle arzolunmuştür. İdare meclisi
nin: 

25/7/1945 tarih ve IX/645 sayılı 
27/2/1946 » » VUI/1153 » 
15/1/1947 » » XVIII/112 » 

kararları ile değirmencilere şu miktarlarda kır
ma zammı ödenmiştir: 

1. 1946 yılında 1944 ve 1945 işlemleri için: 
a) Bozkurt Değirmeni sahibine 7757.47 L. 
b) Cumhuriyet Değirmeni müstecirine 

7647.98 L. 
2. 1947 yılında 1946 işlemleri için: 
a) Bozkurt Değirmeni sahibine 2661.49 L. 
b) Cumhuriyet Değirmeni müstecirine 

2018.66 L. 
Bu zamlar, elektrik ve malzeme fiyatlariyle 

işçi ücretlerindeki yükselmeler sebebiyle Anka
ra değirmencilerinin sözleşmelerin ikinci madde
sine istinaden zam teklifinde bulunmaları üzeri
ne, biraz önce bahsettiğim şekilde, işin tetkiki 
sonunda, Ofis İdare Meclisi karariyle verilmiş
tir. 

önergede adı geçen Yenidoğan Un Fabri
kasına 1946 ve 1947 yıllarında, bu tarihlerden 
evvelki yıllara ait muameleler için kırma ücret
lerine zam yapıldığına dair ofis defterlerinde bir 
kayıt görülmemiştir. 

3. Toprak Mahsulleri Ofisinin Ankara Mer
kez Şubesi Teşkilâtı Ankara Bölge Müdürlüğü 
ile bu Müdürlüğün bünyesi içinde bulunan bir 
İşletme Şefliğinden ibarettir. 

a) Bölge Müdürlüğü, Ankara, Çankırı, 
Kayseri, Yozgad ve Kırşehir İlleri sınırları için
de serpilmiş bulunan iki İşletme Şefliği, 32 an-
bar ve 3 silonun faaliyetini tanzim ve kontrol 
etmekle mükelleftir. Bölgenin bugün vazifede 
bulunan memur sayısı 34, yıllık ödenekleri 
112.200 lira, müstahdem sayısı 8, yıllık tahsisat
ları 10.510 liradan ibarettir. 

~ W -T-
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b) Ankara İşletme Şefliği ise; Ofisin An

kara ile içindeki alım, satış, muhafaza, tahmil, 
tahliye, yoklama ve silo işletmesi ve imalât işle
riyle meşgul olur. Mevcut' memur sayısı 34, 
yıllık tahsisat tutarı 101.700 lira, müstahdem ve 
işçi sayısı 20, bunların yıllık ödenekleri 29.940 
liradır. 

Ofis teşekkülleri, galip iştigal konuları ve 
şekilleri itibariyle biribirinden farklı sınıflara 
ayrılmaktadır. Bunlardan bazıları mubayaacı, 
muhafazacı ve bazıları da satıcı du
rumda olduklarından masraflarını teker 
teker kendi gelirleriyle mukayese ve ayarlamak 
doğru olmaz. Diğer taraftan bilindiği üzere Ofis, 
kuruluş gayeleri itibariyle de bir gelir kuru
mu değildir; Bu sebeplere binaen taşra teşki
lâtının umumî faaliyet neticeleri ancak teşek
külün bilançosunda umumî olarak mütalâa olu
nabilir. Bununla beraber soruyu cevaplamış ol
mak için sözü geçen teşkilâtın 1947 yılı satışla
rından elde ettikleri masraf karşılığı mahiye
tindeki gelirin Ankara bölgesi için 2.51.3.000 ve 
Ankara işletme Şefliği için 1.678 707 liradan 
ibaret bulunduğunu arzederim. 

«İNAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Nuri Orak hakkında memlekette 
malûmat sahibi olmıyan kimse yoktur. Oldukça 
zengin vâsi mikyasta ticaret işleri yapmakta
dır. Daha evvel Toprak Ofiste bir memur idi. 

Toprak Ofisin bu kahraman memuru hak
kında yapmış olduğu suiistimali nazarı itibara 
almadan bundan bir mal beyanında bulunmasını 
istemiştir. Toprak Ofis bu beyanın sahte olduğu
nu ileri sürerek Millî Korunma Mahkemesine bu 
zatı tevdi etmiştir. Fakat mahkemeye tevdii, sui-
islimalden dolayı değil. Mal beyanına ait be
yanının yanlış tanzim edilmesinden dolayı. Bi
naenaleyh bu zat Millî Korunma Mahkemesine 
giderken kendisiyle beraber bir de dosya da git
miştir. Dosyada Türk - Elen Şirketiyle Toprak 
Ofis arasında yapılan bir alım satım meselesi 
vardır. Fakat mukavele aktedilirken Yunan, 
Kİ en Şirketiyle bu iş konuşulurken yine Top
rak Ofisin kurnaz memuru; bunu gayet güzel 
bir manevra ile kendi tarafından bir kazanç te
min edecek şekilde tanzim etmiştir. Meselâ bir 
fiyat'tesbit edilmiş, burada fiyat tesbiti mut
lak değil; şayet Ofis, numunenin fevkinde kalite 
itibariyle daha yüksek kalitede buğday verirse 
ona göre fiyat yükselecek ve fiyat yüksekliğin-
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den Ofis istifade etmiyecek, ancak şirketle, şir
ketin ortağı olan adam istifade edecektir. Eğer 
kalite aşağı olursa o vakit Toprak Ofis fiyattan 
düşecektir. 

Arkadaşlar; kemali teessürle söyliyebilirim 
ki, Toprak Ofis kalite itibariyle yüksek buğday
ları bu şirkete vermiş, alması lâzımgclen men
faati icabedenler almışlardır. Fakat mahkeme 
heyeti kendilerine gelen dâva mevzuunu mal be
yanındaki yanlışlık olduğu için, dosyadaki bu 
suiistimali bu yolsuzluğu gördüğü halde onu 
nazarı itibara almamıştır ve Nuri Orak beraet 
ettirilmiştir. Yani mal beyanındaki yanlışlık 
doluyısiyle 'mahkemeye tevdi edilmişti zaten. 

Şimdi Ticaret Bakanı Beyefendiden rica edi
yorum bu dosyayı lütfen bulsunlar ve bu dos
yaya göre kimlerin ceza görmeleri lâzımgeliyor-
sa, henüz müruruzaman yoktur, bunların ya
kalarına yapışalım. 

Dilekçe Komisyonunda gördüm, beş lira için 
bir vatandaşı, bir zavallıyı beş buçuk seneye 
mahkûm etmişler. Bu insanlar yüz binlerce 
lira çalsınlar da onları yalnız mal beyanını yan
lış yaptı diye mahkemeye verelim ve yanlış be
yanda bulunmadığı da sabit olsun da beraet et
sin ve o dosya da ortadan kalksın. 

Banka muanıelâtiyle de sabittir, ne kadar 
para aldıkları, milyonlarca kâr etmişlerdir. 

işte Toprak Ofisin bir marifeti daha. 
BAŞKAN — Sekizinci soruya geçiyoruz. 

tf. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu '-
nun- 19-17 buğday alım baremi ile harice çıkarı
lan hububat ve 7 Eylül kararı dolay isiyle yük
selen fiyat üzerinden fark olarak komüsyon iste-
nij) istenmediğine ve Ofis Genel Müdürlüyü ka-
rariyle kimlerin Ofisten çıkarıldığına dair soru
suna Ticaret Hakanı Mahmut Nedim Oündüz-
(dp'ın sözlü cevabı (G/123) 

19. IV. 1948 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki maddelerin Ticaret Vekâletinden 
sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini 
dilerim. 

.1. 1947 senesinde buğday alım baremi kaç 
kuruştur. Bu baremden daha yüksek fiyatla 
buğday alınmış mıdır, alınmış ise nerede ve 
alanlar hakkında ne gibi muamele yapılmıştır? 

2. Harice çıkarılan hububat kaç tondur, 

* ^ W 
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bunlar için çıkaranlara verilen komüsyon tu
tarı nedir"? 

3. 7 Eylül Kararı dolayisiyle yükselen fi
yat üzerine ilâveten 7 Eylül farkı olarak ko
müsyon istenmiş inidir, ve ne gibi bir muamele
ye tâbi tutulmuştur. 

4. 21 . T . 1946 tarih ve 363 numaralı Ofis 
umum müdürlüğünün karariyle kimler bir da
ha kullanılmamak üzere Ofisten çıkarılmıştır, 
bunlardan yeniden Ofise alman varmı dır, var
sa kimdir, bu zatı kim tavzif etmiştir ve ne için? 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Söz Bakanındır. 
TİCARET BAKANI MAHMUT NEDİM 

GÜNDÜZALP (Edirne) — 1. 1947 kampan
yası için Toprak Mahsulleri Ofisinin mubayaa 
edeceği hektolitresi 75, çavdarı %5 e yabancı 
maddesi % 4 e kadar olan buğdayların baş alım 
fiyatı 22 kuruştur. Bu vasıfların dununda bu
lunan buğdaylar için Toprak Mahsulleri Ofi
since yapılan barem fiyatları tatbik edilmekte
dir. Hektolitresi 75 den yukarı olan ve içinde 
kendi nevinden başka buğday nevi % 10 u 
içindeki çavdar ve yabancı madde yekûnu % 
3 ü geçmiyen buğdaylara baş alım fiyatından 
başka kiloda bir kuruşluk prim verilmektedir. 

Siha bölgesi fiyatları yukarda belirtilen fi
yatların ikişer kuruş dunımdadır. Yani bu fiyat
lardan daha yüksek fiyatla buğday mubayaa 
edilmemiştir. 

2. 1 . 1 . 1946 tarihinden 31 . X I I . 1947 ta
rihine kadar yani iki takvim yılında ofisçe ya
pılan hububat ihracatı ceman 496 bin tondur. 
1946 yılında yapılan satışlar için muhtelif fir
malara ceman 895 bin 342 lira komüsyon veril
miştir. 1947 takvim yılındaki satışlarda hiç bir 
firmaya komüsyon verilmemiştir. 

3. 7 Eylül kararlarından evvel yapılan ve 
talimatı bu karardan önce vukubulan komüsyon-
lu bir satış dolayisiyle ösmer ve Deniz ve Top
rak Ürünleri T. A. Ş. leri tarafından döviz fi
yatı farkına tekabül eden bir kısım için de ko
müsyon talep edimiş bu istek Ofisçe reddedil
diğinden ortaya çiknn ihtilâf mukavele hüküm
leri dâhilinde hakeme tevdi olunmuştur. 

Hâkemler 400 bin lira tutarında olan bu 
farkın yarısının ofise, yarısının da ilgili şirket
lere ait olması gerektiğine kafar vermişler Ofis 

bu hakem kararım teınyiss etmiş ve temyiz se
bepleri yerinde görülerek karar bozulmuştur. 
Tekrar hakeme tevdi edilen iş henüz karara 
bağlanmamıştır 

4. Azil^ işten el çektirme, Ofisi maddeten 
veya manen ısrar gibi çeşitli sebeplerle Umum 
Müdürlükçe Ofisten çıkarılmış bulunan memur
lardan bir kısımları taşra bölge müdürlükleri
nin. yetkileri dâhilinde bulunan aylıklı veya 
gündelikH bazı hizmetlerde istihdam edilmekte 
olduklan öğrenilerek bu durumda bulunanların 
teşekkülün bir başka yerinde görevlendirilme
lerini önlemek üzere hazırlanan ve 504 kişinin 
isimlerini ihtiva eden bir liste 26 . T . 1946 gün 
ve 361 sayılı genelge ile bütün Ofis teşkilâtına 
gönderilmiştir. Bu listeye dâhil bulunan me
murların isimlerini birer, birer okuyarak Yük
sek Meclisin kıymetli zamanını israf etmek is
temiyorum. Bununla beraber Sayın Sinan Te
ke litvğlu arzu ederlerse bu listeyi okuyabilir 
veya kendilerine tevdi edebilirim. 

önergeden anladığıma göre burada sorul
mak istenen cihet bunlardan yeniden Ofise alı
nan olup olmadığı vardıysa; adını bildirmesi, 
İm zatın neden ve kimin tarafından tavzif edil
diğidir. 

Sırf teşekkülün menfaatleri ve idari mülâ
hazalarla tertip edildiği anlaşılan ve Toprak 
Ofisin İçişlerine taallûk eden bu listedeki isim
leri yazılı olanlardan 9 kişi tekrar hizmete 
alınmışlardır. Bunlardan, Kemal Diner, Tlabip 
Yurdal, Sadrettin Sungu, Îİagıp Güner, Hüse
yin Avni Bilici muhakemeleri neticelenerek be-
raet ettiklerinden durumları İnzibat Komisyo
nunca yeniden gözden geçirilerek verilen ka
rara müsteniden alınmışlardır. 

Umum Müdürlükçe idari mülâhazalarla hiz
metlerinden müstağni kalınanlardan Naci özde-
mir, Zekâi Dereli ve Sami Yazgan; tekrar tav
ziflerine nıânihalleri görülmediğinden yeni
den görevlendirilmişlerdir. Gene bit listede adı 
yazılı olanlardan Ankara imalât şefi muavini 
Fikret Üstün yetkisi ve vazifesi olmadığı halde 
başkasına ait 5170 kilo kepeği sahibinden mü
saade almaksızın onun hesabına satarken Ofis 
Müfettişleri tarafından görülmüş ve hakkında 
yapılan tahkikat neticesinde hakkında tanzim-
edilen soruşturma raporu üzerine, Ofis İnzibat 
Komisyonu bu hareketi memuriyet haysiyetine 
aykırı bularak bir tevbihle tecziyesine karar 
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vermiş ve genel müdür bu kararın altına bu 
memurun tekrar hizmete alınmaması için-dos
yasına. meşruhat verilmesini yazmış. 

Bu tahkikat sırasında görevinden istifaen 
ayrılan Fikret Üstün, yedi ay sonra tekrar 0-
fise baş vurarak yeniden hizmete alınmasını 
talep etmiş ve Genel Müdürlük İmalât Şubesi 
Müdürü Cihat özhan makama yazdığı bir mü
zekkere ile adı gecen hakkında İnzibat Komis
yonun ea. verilen kararın bir tevbihten ibaret ol
duğunu, hâdisede suç mahiyeti görülmediği tev-
bih cezasının, bir memurun hizmete alınmasına 
ımâni teşkil etmiyeceğini, un ve değirmen işle
rinde bilgi sahibi olan bu memurun muvakkat 
kadroda açık bulunan Eskişehir değirmen kon
trol memurluğuna, büro işlerinde görevlendiril
mek kaydiyle tâyinini teklif etmiş ve 24 . T . 
1946 da Fikret Üstün tekrar vazifeye alınmış
tır. Bilâhara imalât muvakkat işletme kadro
sunun daraltılması sebebiyle bu memur 31 . XTT . 
1946 tarihinde açığa çıkarılmıştır. 

9. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
ınııı, Ürdün Hükümetine verilen gıda madde
leri hakkında Ticaret Bakanlığından sözlü so
rusu (6/120) 

SÎNTAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Vekil 
Beyefendi buğday bareminin 22 kuruştan ibaret 
olduğunu ve bundan daha yüksek fiyatla buğ
day mubayaa edilmediğini yapmış oldukları 
tahkikata müsteniden izah buyurdular. (Vesi
kayı göstererek) İşte efendim vesika. Yer
köy'ünden 24 kuruşa almışlardır. Bu memur 
hakkında tahkikat yapılmıştır, fakat bu memu
ru yine kayırmışlardır. 

Simdi asıl mesele : Vekil Beyefendinin izah 
buyurdukları gibi, kepek sattıktan sonra hak
kında bir daha Toprak Ofiste kullanılmamak 
üzere karar verilmiş olan bir insanın, kim olursa 
olsun, memeleket içinde bu kadar temiz, le
kesiz insanlar sokakta aç dolaşırken, iş bula
mazken lekeli bir adamın alınması bilmem ne 
dereceye kadar doğrudur? (Bu karar nereden 
çıktı? sesleri). Bu karar 29. T. 1946 tarihli ve 
.101 sayılıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğünün imzasiyle çıkmış bir karardır. 

Bu zat evvelce nakliye müdürü idi, sonra İs
tanbul Şubesi Müdürlüğüne tâyin edildi ve yan
gın olduktan sonra İzmir'e gönderilen Feridun 
Üstün'ün kardeşidir, Ve İmalât Servisi Mü-
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dürü Cihat Orhon. Birkaç sene evvel hukuktan 
çıkmış- genç bir delikanlı idi, yaptığı hırsızlık 
ufak birşey olduğu için lütfetmişler, Ofise 
almışlar. Yakın zamana kadar müstahdemdi. 
Fakat ben Bakana arzettikten sonra kendisini 
Eskişehr'e, ve oradan da maskesini değiştirerek 
İstanbul'a alındı. İşine de 1946 da değil; yeni 
nihayet verdiler. 

Sonra arkadaşlar; demin Cihat Orhon'un 
delaletiyle iki sene evvel değirmenlerin Devletle 
yapmış oldukları mukaveleye göre kırmış ol
dukları zahirenin tekrar üzerine bir zam yapıl
masını temin eden Cihat Orhon bundan ceza 
görmemiş. Arkadaşlar; bir defa fabrikalarla 
bir mukavele yapılmış. Fakat fabrikalar onu' 
işletmişler iki sene sonra Cihat Bey, demin Ve
kil Bey resmen miktarını söylediler, o miktar 
para lütfetmişler. İki sene evvel yapılmış olan 
bir işin karşılığını bu suretle temin ve telâfi et
mek hakikaten müdürlere düşebilen bir iştir. 
Vekil Beyefendinin bu hususta nazarı dikkat
lerini celbederim. Bu iş üzerinde ehemmiyetle 
dursunlar. Bu işler üzerinde Toprak Ofisin 
müfettişleri kâfi gelmediği için, biraz ileri gi
deceğim kusura bakmayın, bunlara bilmiyorum 
hangi kuvvet kâfi gelecektir. Çünkü Ofisin 
aşağı yukarı memleket haricine çıkarılan za
hireleri için, Vekil Beyefendinin verdikleri mik
tara göre, 450 000 lira kadar bir komüsyon 
\ ermiştir. Ne kadar büyük bir lütuf. Ne 
olur bize de lütfedip verselerdi biz de birer 
apartman, ev yapar, keyfimize bakardık. İn
san, Toprak Ofisten alınış olduğu zahireyi 
ta vapurun içine koyan Toprak Ofisten komüs
yon mu alır, yoksa Toprak Ofise komüsyon 
mu verir? Bilmiyorum. Eğer vereeekseniz Dev
letin birçok verilecek ınüeseseleri vardır, me
selâ, hastanelere gidiniz, dört kişi bir yatakta 
yatıyor, tüccarlara verilecek kondisyonları, ne 
olurdu Sıhhiye Vekâletine lûtfetselerdi de has
taneler biraz olsun tevsi edilseydi, ve memle
ketin bir derdine merhem olsaydı. 

Sonra arkadaşlar; bunlar bununla da iktifa 
etmemişler. Devletten, 7 Eylül kararlarına gö
re ayrıca bir de hak istemişler. 7 Eylül kararı 
çok vahşi bir karar. Ben de bu yüzden çok za
rar gördüm, benim hakkımı kim verecek? 
işte Heyeti Alivyelerifnin nazarı dikkatini cel-
bediyorum. 

İşte Toprak Mahsulleri Ofisinin marifetleri. 

— 150 — 
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paha gok var ama, pnları da şurası gelince şöy- I 

BAŞJKAÎsf — Dokuzuncu soruya gediyoruz. 

9. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
unu, Ürdün Hükümetine verilen gıda maddeleri 
hakkındaki sorusuna Ticaret Bakam Mahmut Ne
dim Gündüzalphn sözlü cevabı 

BAŞKAN — Sorti önergesini pkutuyprum, 
efendijn. 

14 . IV . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı ta
rafından Meclis huzurunda sözlü cevaplandırıl
masını dilerim. 

Ürdün Hükümetinin talebi üzerine bu Hükü- I 
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 

TtCAJRKT .BABANI MAHMUT NEB-ÎM | 
GÜNQÜZA£P (Edirne) — 1. Ürdün Hüküme
tinin müracaatı ye talebi ürerine bu komşu ve 
dost memleketin ia^e dudumu, .gözönünde tutula- ı 
rajk bu memlekete Toprak MabşuHçri Ofisi tara
fından iki defada şu miktar ve nevilerde J\abu^)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 yawh*n partisi: 2 000 ton buğday ve 

1 OOO t̂on arpa olup 
Aralık 1947 tarihinde ihraç olunmuştur. 

Yine Hükümet karariyle aynı memlekete 20 
to» zeytinyağı, 30 to» zeytin tanesi, 10 ton peynir, t 

. )m o .- i 
10CH) bjtş koyun, ve 100,0 fctaş sığjr ihracına mü
saade edilınjşjtir. Ürdün Hükümçti 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, peynir 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.e&bit. ediLen fiyaltaıı doğru
dan doğruya Ürdün îa§e Nazar.etine yapılmış ve 
hububat, araya hiçbir vasıta girmeksizin .Ofisçe 
Hayfa'da Ürdün Hükümeti mümessiline teslim 
edilmiştir. ., . . . . 

Bu itibarla bu şartlar dolayıs-iyle Ofisçe 
kimseye komüsyon veya başka nam altında bir 
menfaat temin edilmemiştir. 

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. Bendeniz 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, kini 
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. Bumun için bu hususta, demin de 
arzettiğim gibi, herhalde ayrı bir tahkik komis-

- m -
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yonu lâzımgelen hâdiseler karşısında bulunuyo
ruz. Söyliyeceklerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sekizinci soruya geçiyoruz. 

10. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Osmer, Vitol, îtiti, Trak ortaklıklarına ve 
1947 yılında ihraç edilen toprak mahsullerine 
dair sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut Nedim 
CHindüzalp'ın sözlü cevabı (6/117) 

14 . IV . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların Meclis huzurunda Tica
ret Bakanı tarafından sözlü cevaplandırılmasını 
dilerim. 

1. Osmer, Vitol, Ititi, Trak Şirketleri kim
lerden terekküp etmiştir? 

2. 1947 senesinde Bakanlar Kurulu mah
sulâtı arziyeden hangilerinin ihracına müsaade 
etmiştir? Bu ihracın ne suret ve şekilde yapıla
cağı tesbit edilerek Toprak Ofise tebligat yapıl
mıştır? Toprak Ofis bu Bakanlar Kurulu kara
rını ilân etmiş midir? Etmişse müracaat eden 
^şhas ve firmaları bir sıraya koymuş mudur? 
Koymuş ise isim ve sıraları nelerdir? Bunlardan 
kimlere ve ne gibi şerait dairesinde ne miktar 
zahire ve lisans verilmiştir ve nerelere ihracı 
tesbit edilmiştir? 

İngilizlere kaç ton buğday taahhüt edilmiş 
ve tamamen infaz edilmiş midir? Edilmemişse 
sebebi nedir? Noksan kalan miktar hangi cins 
hububatla karşılanmıştır? 

. 3. Bekir Kara'ya kaç ton buğday, arpa, 
yulaf verilmiştir? Buna ne gibi şerait dairesin
de bu lisanslar verilmiştir? Bekir Kara Toprak 
Ofise mi, yoksa, doğrudan doğruya Bakanlığa 
mı müracaat etmiştir? Ticaret Bakanlığı Toprak 
Ofise Bekir Kara için hususi bir emir vermiş 
midir? Bekir Kara'nın Toprak Ofise vermiş ol
duğu teminat akçesi miktarı ne idi? Bu parayı 
ne vakit, ne için yatırmış ve ne zaman geri almış
tır? Yedi yüz ton fasulyenin ayıklanması işi Istan-
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bul'da kime verilmiştir? Bunun için mütaah-
hit ne miktar teminat yatırmıştır? Mütaahhit 
taahhüdünü ifa etmiş midir ve bu ayıklama işin
den mütaahhide ne kadar para ödenmiştir? 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

TİCARET BAKANI MAHMUT NEDİM 
Gündüzalp (Edirne) — Efendim arkadaşımın 
son önergesini cevaplıyacağım. 

1. — önergede adı geçen şirketler Anonim 
şirketler olduğundan Bakanlık dosyalarında 
bunların yalnız kuruculariyle genel kurul hazı-
rûn cetvellerine nazaran genel kurula katılan 
ortakların adları hakkında malûmat vardır. 
Bu malûmata göre soruyu cevaplandıracağım: 

a) Osmer Ticaret T. A. Ş. : 
Hulusi Keçeciler, Elmas Azizoğlu, Necini 

Somuncuoğlu, Mustafa Azizoğlu, Hasan Tugay, 
Server Somuncuoğlu, Ömer Azizoğlu. 

b) Trak Ticaret T. A. Ş. : 
Bekir Kara, Kadir Kara, Mehmet Kara, 

Şerif Kara, Orhan Tan, Mediha Kara, Arol Sü-
rüjon. 

c) İtiti Anonim Şirketi: İzmir'de Jirolar 
tarafından kurulmuştur. 

D) önergede adı Vitol olarak geçen şirke
tin doğru unvanı J. V. Vittol ve Kompani LTD. 
dir. Ecnebi şirkettir, merkezi Londra'dadır, 
ortakları hakkında malûmatımız yoktur, 19.f*9 
senesinde memleketimizde şube açmak suretiyle 
faaliyete geçmiştir. Bu husustaki mevzuata gö
re şirketin Türkiye'deki sorumlu temsilcileri 
şunlardır: AViİliam James, Harter Vittol, Men-
laos Panlontos, Kernik Edward Vittol. 

2. — 1947 takvim yılı içinde Toprak Mah
sulleri Ofisi tarafından dış memleketlere ihraç 
edilmek kaydiyle satılmış olan mahsulâtı ar/i
ye çeşitleri, miktarı, satınalan firmalar ve sev-
kedildikleri memleketler şunlardır : 

A) Satış akdi ve ihracı 1947 yılında ya
pılanlar : 
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Cinsi Miktarı 

Ton Alici Satış tarihi 

Buğday 2 000 Ürdün Hükümeti 
2 000 » » 

Mayıs 1947 
Aralık » 

Yul. Yek* 

Fasulye arızalı 
Eski «etie malı. 
Nohut unu 
(Arızalı) 
Kepek 

15 500 

2 399 İtiti 

548 Ekrem Burgaz 
000 Ektaş 

Nisan 1947 

Nisan 1947 
Mayıs 1947 

Gittijği memleket 

Ürdün 

Huğ. Yek. 

Arpa 

Arp. Yek. 

Yulaf 
Yulaf (Eski 
sene mahsulü 
arızalı) 
Yulaf 

» 

4 000 

2 700 
1 000 
5 000 

500 

9 200 

5 000 

5 000 
500 

5 000 

» » 
» » 

îtiti 
Ekrem Bur gaz 

Reşat. Araş 

Ekrem Burgaz 
tzrael Tolcdo 
Dümeks T. A. 0 . 

Mayıs 1947 
Aralık » 
Nisan » 

» .» 

Ocak 1947 

Mart 1947 
Nisan » 

» » 

» 
» 

isviçre 
» 

Roman 

isviçre 
» 
» 

Isvi ıere 

italya 
Yunanistan 

İzmir deposu yangını dolayısiyle hasar gör
müş ve Ofisçe satılmış mallardan 1 400 ton ka
dar çeşitli hububat da bu yıl içinde dıs mem

leketlere çıkarılmak üzere satılmıştır. 
B) Satış akdi 1946 yılında yapılıp 1947 

yılında teslim ve ihraç edilen hububat: 

Cinsi 

Buğday 

» 
» 
» 

Miktarı Alıcı Satış tarihi 

100 000 ingiltere Hükümeti Kasım 1946 

19 000 Trak Şirketi Aralık. 1946 
10 000 Yunanistan Hükümeti Aralık 194G 
38 000 Vittol Kasım 1946 

Çıkış tarihi 

1947 Mayıs-sonuna kadar 
olan devre 
1947 Nisan. » »• 
1947 Ocak » » 
1947 Mart » » 

Mısır (Buğ
day yerine) 

167 000 T o p l a m 

12 500 ingiltere Hükümeti Kasım 1946 Ağustos ayında 
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CİlliSİ 

Çavda t' 
» 
» 
» 
•» 
» 

Miktarı 

25 000 
19 000 
4 828 
5 000 
5 051 
4 750 

Alıcı ' 

ingiltere Hükümeti 
İtiti 
Trak Şirketi 
Trak Şirketi 
Trak Şirketi 
Hakkı Veral 

Satış taı 

Kasım 1946' 
Aralık 1946 
Eylül 1946 
Aralık 1946 
Ekim 1946 
Kasım 1946 

•ihi Çıkış tarihi 

1947 Mayıs so. kadar. 
1947 Nisan so. kadar. 
1947 Aralık ve Ocak 
1947 Aralık ve Ocak 
1947 Ocak, Şubat, Mart 
1947 Mart sonuna ka. 

64 499 T o p 1 a rn 

îkinci sorunun diğer noktalarına geçiyorum : 
a) 1947 yılı içinde satılmış ve ihraç edil

miş olan hububattan yalnız Ürdün Kırallığı'na 
satılan buğday ve arpalar için Ürdün Kıratlığı 
Hükümetinin müacaatı üzerine o miktarlarda 
satış yapılması hususu Hakanlar Kurulunca da 
müzakere edilmiş ve satışına karar verilmiştir. 

SİNAN TEKELtOĞLU (Seyhan) — Ben de 
bu karardan da bahsetmiş ve sormuştum. 

TİCARET BAKANİ MAHMUT NEDİM 
(İÜNDÜZALP (Devamla) — Gerek miktar gerek 
ihraç, kararı, Heyeti Vekilede görüşülüp veril
miştir. 

Buyurduğunuz kararname şeklindedir. Ka
rarname çıkarılmasını ieabettiren haller başka, 
karar verme başkadır, Bu, Heyeti Vekilede gö
rüşülmüş, yani Ürdün Krallığının müracaatı 
Heyeti Vekilede incelenmiş, görüşülmüş ve bu 
müracaati is'af a karar vermişlerdir. 

Diğer satış ve ihraçların da Bakanlar Kum
lunda müzakere edilip edilmediğini, dosyalar
dan çıkaramadım. Esasen 9 . V . 1942 tarih 
ve 2/17901 sayılı kararname ile ihraç lisansları 
verme yetkisi Ticaret Bakanlığına bırakılmış ol
duğu gibi,* 15 . VI . 1946 gün ve 648 ve 10 . VI 
1947 gün ve 696 sayılı Koordinasyon Heyeti 
karariyle de Toprak Ofis elindeki mahsulâtın 
hariç- memleketlere satış fiyat ve şartlarının tâ
yini yetkisi bu Bakanlığa verilmiş bulunduğu 
için bu hususlarda Bakanlar Kurulundan ayrıca 
karar alınmasına da lüzum ve ihtiyaç yoktur. 

Ofisin şimdi arzettiğim dış memleketlere olan 
satışları da Ticaret Bakanlığının bu yetkisi ge
reğince tesbit ettiği fiyat ve şartlara göre ya
pılmıştır. Bu fiyat ve şartlar Toprak Mahsul
leri Ofisince ihracatçı birliklerine bildirilmek 
suretiyle ilgililere duyurulmuştur. 

Afyon Milletvekili Ahmet Veziroğlu'nun 
önergesine 21 . X I . 1947 tarihinde vercöfim ce
vapta alıcılar arasında müracaat sırası gözetilip 
gözetilmediği hakkında şunları söylemiştim: 

«Bakanlıkça tesbit edilen hadlar dahilinde 
satılabilecek hububatı bulunduğu hâlde Ofisin 
şartlarına uygun teklifleri sebepsiz reddettiği 
ve tercihler yaptığı tesbit olunamamıştır.» 

Ofisin muameleleri 19 . I . 1948 tarihinden 
beri Maliye Bakanlığı müfettişlerine tetkik et
tirilmekte olup henüz neticesi alınmamış ve ra
porları tanzim edilmemiş bulunduğu için bu 
heyetin bu hususlardaki görüş ve mütalâasını şu 
anda sizlere arzedecek bir durumda değilim. 

b) İngiltere Hükümetine olan hububat ta
ahhütlerine gelince: 

ingiltere İaşe Nezaretinin talebi üzerine bu 
Hükümete 1946 yılının Kasım ayında 125 bin 
ton buğday ile 25 bin tan çavdarın Toprak Mah
sulleri Ofisi tarafından satışı kabul ve taahhüt 
edilmiştir. Taahhüt edilen 125 bin ton buğdaya 
mukabil biraz önce de arzettiğim gibi 1947 yılı 
içinde 100 bin ton ve 1946 yılında da 1 000 ton 
buğday teslim ve ihraç edilmiştir. Çavdarların 
tamamı ise biraz evvel belirttiğim gibi 1Ü47 yılı 
içinde teslim ve ihraç olunmuştur. 

Buğday taahhüdünden bakiye kalan 24 bin 
tonu, stok mevcudunun daralması karşısında, 
buğday olarak teslim edilememiştir. İngiltere 
Hükümetinin muvafakatiyle bu bakiyeden 12 500 
ton buğdaya karşılık bu miktar da mısır veril
miştir ki, bunun da 1947 yılında ihraç ve teslim 
edildiğini yukarda arzetmiştim. İngiltere Hü
kümetine bu taahhüdümüzden dolayı 11 500 ton 
buğday borcumuz: bulunmaktadır. 

3. •• Bekir Kara birinci madde cevabında ar
zettiğim şirketlerden Trak Anonim şirketinin 
ortaklarındandır. Toprak Ofisince doğrudan doğ-
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rüya Bekir Kara namına yapılmış hububat satı
şı yoktur. 

Trak Şirketine 1946 yılı aralık ayında 20 bin 
ton buğday satılmış ve mukavelesi gereğince % 5 
noksaniyle kendisine 19 bin ton buğday, sözü
mün başında da işaret ettiğim veçhile, 1947 yi, 
lmda teslim edilerek italya'ya scvkolunmuştur. 

Bu şirkete Ofis tarafından arpa ve yulaf sa-
tılmamıştır. 

Trak Şirketi yukarda da bahsi geçen 20 bin 
ton buğdayın satışı için müracaatını Toprak 
Ofise yapmıştır. Ticaret Bakanlığınıza Toprak 
Ofise ne bu şirket ve nede Bekir Kara için hu
susi mâhiyette verilmiş yazılı bir emir yoktur. 
Esasen bu satış, vaktiyle Veziroğlunun önerge
sine verdiğim cevapta arzettiğim veçhile, bu 
sebeple yapılmıştır: 

(Sayın Atıf İnan 'in Bakanlığa gelmeleri 
üzerine ihracat kısa bir müddet durdurulmuş, 
mütaakiben 100 bin ton buğday için verilen yet
kiye istinaden Ofisçe yeniden müracaatların 
kabulüne başlanmıştır. Bu arada isimleri cetvel
de görülen birkaç firma ve Vittöllere satış ya
pıldıktan sonra ingiliz iaşe Nezaretinin talebiy
le karşılaşılmış ve mezkûr Hükümete 125 bin ton 
buğday ile 25 bin ton çavdarın satışı kabul edi
lince yetki haddi aşmış olduğundan, diğer fir
maların, bu meyanda Jak Ninyo ve TRAK Fir-

mallarmın italya'ya vâki ihracat talepleri karşıla
namamıştır. Ancak, Ofisin satış yapmaya başla
mış olmasına güvenerek hariçle anlaşmaya giriş
miş ve akreditif açtırmış olduklarını iddia eden 
bu firmalardan TRAK'in filhakika daha evvel 
akreditif açtırmış,olduğu tahakkuk ettiğinden 
bu şirkete, mukabilinde manifatura ithâl etmek 
taahhüdünü de kabul ettirmek suretiyle, 20 bin 
tonluk bir buğday satışı yapılmıştır. 

Bu satış muamelesi de Ofiste teftiş yapmak-
da olan Maliye Müfettişlerince tetkik edileceği
ne ve neticesi raporlarında yer alacağına göre 
bu hususda dosyalara dayanau yukarıdaki malû
mata yeni bir bilgi ilâve edecek durumda bulu
nuyorum. 

Teminat: ;, 
1946 Yılında Ofisçe yapılan satışlarda temi

nat alma usulü konmamış olduğu . için TRAK 
Şicketine satılan hububat için de teminat aran-
mamşşrtar. ^TRAK Şirketânei bahsi edilen 20 bin 
ton hububat satışı mukabilinde ayrıca taahhüt 
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ettirilen buğday bedeli tutarına muâdil pan ju r 
lu mensucat ithâli için de teminat »rafeîfcayap 
bunun yerine bu taahhüdün ifa- edilmemesi hâ
linde ton basma bir sterlin ceza ödenmesi şar
tı mukavelesine dercedilmLş bulunmaktadır. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heye
tince, Ofisin 1946 yılı bilançosunu tetkika me
mur edilmiş olan komisyon bu konuda da. ge
rekli incelemelerde bulunmuş ve bu pamuklu 
taahhüdünün bugüne kadar ifa edilmemesi se
bepleri üzerinde Ofisçe durulması ve bir karar 
alınması tavsiye edilmiştir. Bu mevzu Bakan
lıkça da yakından takip edilmekte ve işin bi
ran önce neticelendirilmesi için hassasiyetle ü-
zerinde durulmaktadır. 

Şimdi fasulye temizleme işine geçiyorum: 
istanbul'da eski senelerden kalma ofise ait 

fasulyelerin ayıklanması işi evvelâ TRAK Şirke
tine verilmiş ve bu şirketten 5 bin liralık temi
nat alınmıştır. Fakat şirketin işi mukaveleye 
göre yapmamasından dolayı bu teminat akçesi 
Ofisçe irat kayd olunmuş ve daha sonra ayni iş' 
Recep Ergüven Firmasına verilmiştir. Bu ayık
lama işi devam ederken fasulyelerin iyi fiyatlar
la ihracı imkânı elde edildiğinden ayıklamaya 
lüzum görülmiyerek fasulyeler îhr&ç maksadiy-
le »atılmış ve bu mütaahhidin temi»«tı da iade 
olunmuştu ı*. 

SINAN TEKEIİOĞI/U (Seyhan) — Arka
daşlar; sizi sınailerimle çok rahatsız ettim ama, 
memleket şümul bir mesele olduğu için beni 
af buyuraeağuMzdan katiyetle «minim: 

Şimdi arkadaşlar; as*l mühim olan «ualim 
budur. Toprak Ofis memleketten bir miktar 
zahire ihracına karar verdiği aaman nelerin ih
raç edileceğini ve miktarını Heyeti Vekile > de tes-
bit etmiştir, Toprak Ofise bildirmiştir. Fakat 
Toprak Ofis bunu ilân etmiş de diyemem, etme
miş de diyemem, yarı ilân etmiş, yarı ilân et
memiştir. 

Binaenaleyh her müracaat edeni listeye koy
muş, fakat bu müracaat edenler içkide mavi-
bonouk kimde ise ona sermiştir. Şu elimdeki 
dosyalar içerisinde müracaat eden tüccarların 
isimleri ve Vekilin imzalarını havi telgraflar ve 
tahriratları vardır. Emrederseniz hepsini oku
yayım. (Iiüzunı yok sesleri). Yalnız bir tanesi
ni okumama .jnüsaaçlenizi rica edecim.. Ciğer
lerini de ona kıyas .^talu ile anlaaıaış.-olursunuz. 

Şimdi, bir telgraf .okuyacağım, herhalde 
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oldukça yorulduk ve sizleri fazla rahatsız et
tim .Af finizi dilerim. 

Telgraf sureti : 
Satış şartları ihracat birliklerine bildiril

mişti. Sitop ... bilmem ne diyor. Talebiniz 100 
bin ton buğday 15 Eylülden sonra yeni mahsul 
vaziyetine göre verilecektir. Ofiste sıraya kon
dunuz. Stop, imza Atıf inan. 

ATTF İNAN (İzmir) — Kimdir. 
ŞİXAN TEKELİOĞLU (Devamla) —Hulu

si Açıkalın, posta kutusu 67, Mersin. Bu gibi 
birçok tahriratlar vardır. Bu adama satış yap
mışlar, .akreditif açmışlar. Fakat Ofis diye-
miyeeeğim. Vekâletin mavi boncuk verdiği in
sanlar, bunlar. (Vesikayı okur musunuz sesleri). 
Zamanı gelince okuyacağım. 

BAŞKAN — 15 dakikaya sığdırınız sözleri
nizi. ;. 

SİNAN TEKET/ıOĞLU (Devamla) — 15 da
kikaya sığdıramam efendim. Bekir Kara ve 
Ekıem, bizde vesikaları vardır. Ekrem, eski za
bitlerden Faik. Buna da verilmiş. Bu, no ihra
catçı.- ne de birşey. Hatır için verilmiştir. 

.Arkadaşlar;'Bekir Kara'ya niçin verilmiştir 
demem. Çünkü tüccardır. Ama bir münaka
şaya koymak lâzım değil miydi? Acaba neden 
münakaşaya konmamıştır? Memleketin içinde 
bu kadar firmalar mevcut iken bu firmaların 
müracaatını, vermiş olduğu söze rağmen, ba
kanlık'nazarı itibara almamıştır. Ortaya çıkan 
haklı şayialar yüzünden bu millet haklı olarak 
bizim aleyhimize, Meclisin aleyhine vürünıez 
mi? Yürür. Binaenaleyh, bu yüksek milletin 
hakiki, mümessilleri olmak itibariyle bizim nam 
ve hesabımıza icrayı Hükümet eden arkadaşla
rımızı lîontrol etmek ve onların hatıralarını bu
radab i r e r birer didiklemek ıstırarmdayız. Ben 
hiçbir zaman bir arkadaşımın kötü fikir ve ka
naatle memlekete fenalık edeceğine ihtimal ver
mem, böyle bir kimsenin içimizde bulunacağına 
da kani değilim. Fakat şu mutlaktır ki;, mem
lekette dehşetli bir dedikodu mevzuu olan bu 
zahire satışı ve bugünkü, Türk Milletinin şu 
ıstıraplı ve elemli şekle düşüşü hep o zaman 
düşüncesizce yapılan ihracatların neticesidir. 

IVkir Kara'ya 20 bin ton buğday veriyoruz 
ki, bu telgrafını okuduğum zatın müracaatın
dan çok sonradır. Ona bir kulp takıyorlar ve 
diyorlar ki; İH] adam bize İtalya 'dan pamuklu 
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mensucat getirecektir, size versek getiremezsi
niz ki ; bize pamuklu mensucat lâzımdı getirdik, 
Avrupa'dan getirttik. Dışardan on kuruşa, bi
zim delik deşik bezler 20 kuruştur. 

Arkadaşlar; artık yeter. Bu memleket, bu 
millet İstiklâl Harbinde yoluğunu, çocuğunu 
terkederek, tırnaklariyle siper kazarak, bu 
memleketin istiklâlinin 3 - 5 kişinin keyfi için 
kurtarmış değildir. Kim olursa olsun millet mu
vacehesinde, hesap vermek zaruretindedir. Mil
let bizden hesap istiyor. Daha doğrusu Halk 
Partisinden hesap istiyor. Halk Partisi bu 
memleketi cihana örnek olacak şekilde idare, 
etmiştir. Büyük Adamın kurduğu Parti Tasav
vur buyurun bütün dünya milletlerine örnek ol
du. Onlar da kendi istiklâllerini kurtarmak için 
ayaklanmışlardır. 

•Simdi biz bu vaziyete mi düşecektik, arka
daşlar.' Bu şekle mi düşecektik.' Binaenaleyh., 
eski vaziyete geleceğiz, eskisi gibi bütün dünya 
bizden örnek alacaktır. 

İşte arkadaşlar, şurada sorduğum sekiz öner
ge milletin en elemli, en ıstıraplı vaziyetidir. 
Bunları vesikalarla, raporlarla tekzip etmeye 
imkân yoktur. 

Bugün, resmen, .'30 bin ton buğday almak için 
uğraşıyoruz. Bunlar ne vakit gelecektir, biliyor-
musuuuz.' Bizim Kııvayi Milliye zamanında ge
lecek imdat ordusu gibi. O zahireler gelmeden 
bizim zahirelerimiz yetişecek, kemale erecektir. 
Fakat bugün hepimizi, yediğimiz bu ekmek do-
layisiyle sabahlara kadar kaşındıran insanları 
cezasız bıraknııyalım arkadaşlar. 

Arkadaşlar, huzurullahta bulunuyor gibi
yim. Buna; emin olunuz. Türk milleti bütün 
ümitlerini sizin yüksek kararlarınıza ve yüksek 
vicdanlarınıza terketmiştir. Arkadaşlar; bizim 
Adana, muhiti bile, en zengin, en verimli olan 
muhit te bile birçok insanlar açtır. Emin olu
nuz, katiyen yalan söylemiyorum. Şüphe eden
ler gidi]) tahkik edebilirler. Buğdayı yok arpa
sı yok ki, verebilsin. Toprak Ofis. Ambarları 
tamtakır bir hale getiren insanları, Bekir Ka-
ra'ya. bir milyon iki yüz bin lira kâra kavuştu
ran insanları tecziye etıniyelim mi, arkadaşlar.' 

İşte arkadaşlar, orada tüccarların huzurun
da yapmış olduğum ufak bir hesabı arz ile mâ
ruzâtıma, son vereceğim, kararı da sizin, Türk 
Milletinin hakiki mümessili olan sizlerin vicdan
larına terkedeceğim, 
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Bekir Kara, 40 tona yakin bir zahire almış

tır. Ve hattâ İngilizlere ... 
AHMET ALİ ÇINAR . (Burdur) — 40 ton 

mu 40 bin ton mu? 
SİNAN TEKELÎOÖLU (Devamla) — 40 

bin ton. Hani bizi 30 bin ton almak için yal va
rıyoruz ya işte ondan biraz fazla. 

Arkadaşlar; Bakanlar Heyeti mısırın ihracı
na müsaade etmiş değildir, sırf Bekir Kara'ya 
buğday verilsin diye, ingiltere'ye verilecek olan 
buğdaydan, yani Türk Milletinin dünyadaki 
buhran dolayısiyle aç kalmış milletlere yapmış 
olduğu yardım, büyüklüğü ve dünya milletleri
ne kardeşlik duygusunu ispat etmek için vermiş 
olduğu zahireden, ingiltere'ye verilen zahireden 
ayrılarak Bekir Kara'ya verilmesi içindir. Bu
nun üzerine Bakanlık bu 25 tonun yerine, o ta
rihe kadar müsaade edilmiyeıı mısırın verilmesi
ne emir vermiştir. 

Bekir Kara, benim hatırımda kaldığına göre, 
benim bildiğim kâfi değildir, ben Toprak Ofisi 
teftiş edecek dosyalarını tetkik edecek kudrette 
değilim, gidipte oradan çıkaramam. Binaena
leyh, ortada kocaman, azametli bir hakikat var. 
Bekir Kara 1 200 000 lira kazanmıştır. Arka
daşlar, Toprak Ofis bu firmalara beher beş bin 
tondan 3020 lira kâr temin ediyor. Bu firmalar 
muayyendir. Vekil Beyin okuduğu gibi aile 
şirketleridir, sırf bu iş için teşekkül etmişler
dir. Lâftır şirket. Hepsi, hepsi döner dolaşır 
4G5 bin tonu bir noktada toplar. Bu zahireler 
Toprak Ofis tarafından vapura kada:r getirilir, 
getirilmez, yerleştirilir. Ondan sonra konıüs-
yon olarak onlara ne veriyorlar? % ikisi filân.. 

Hattâ telgrafını okuduğum şirketler, vekil 
beyefendiye hiç komüsyonsuz yapacağız dedikleri 
halde, yine komüsyon bu arkadaşlarına veril
miştir. 

İşte arkadaşlar; ben daha fazla sizleri rahat
sız etmek istemem. Sekiz takririm ile Türk Mil
letine bütün işleri, diğer müesseselere de ait 
olanları yavaş yavaş huzurunuza getireceğim, 
mutlak surette bu yolsuzluğa artık nihayet ver
mek mecburiyetinde olduğumuzu hissediyorum. 

Hiç şüphe etmiyorum ki^ diğer arkadaşlar da 
benden, daha hassas olarak bu mevzular üzerinde 
duracaklardır. 

Şimdi, bütün varlığını feda etmiş olan Türk 
Milletinin haklarını koruyacak olan sizleri uzun 
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I müddet verdiğim izahatımla tasdietmiş /bulu

nuyorum, affmızı dileyerek sözüme son veriyorum. 
Ve yüksek kanaatinizi da buna göre vermenizi di
liyorum. (Sağdan alkışlar). 

ATIF İNAN (izmir) — Muhterem,arkadaş 
lar, yine ismim mevzuubahis olduğu için.huzu
runuza çıkarak Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın 
temas ettikleri noktalar üzerinde teksif edilmiş 
şekilde arzı malûmat etmeye gayret edeceğim. 
Huzurunuzda kendileri bir telgraf okudular, bir 
vatandaşa verilmiş bir cevap, öyle olması lâzım
dır ki; ben Ofise müracaat ettim, işimi yapmadı
lar bana yapılması için müracaat etmiş olacak, 
hususi kalem müdürü de bana getirmiş olacak ki 
kendisinin çektiği telgrafı cevapsız bırakma
mak için vekâlet müracaatınız Ofise verilmiştir 
diye cevap verilmiştir. Bunu yapmakla'bakanlı
ğın bin bir iş arasında bir vatandaşın müra
caatını, bu şekilde cevapsız bırakmamış olmakla 
ancak iftihar ederim. . •' ;; 

Ancak o vatandaş diyor muyum ki, sana 
buğday verilecek, taahhüt ediyoruz, ileride hak 
sahibi olacakşsın diye bir mahiyet var mı? 
Y o k t u r . ; ^ i ; • < • . -

Arkadaşımın ahizesi çok kuvvetlidir. " / ' '*-
SINAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Elbette 

kuvvetlidir, millettir. v-/•'.-.•';.;.:•:' 
ATIF İNAN (Devamla) — Takdir buyurur

sunuz, sekiz sual takriri veren arkadaşımız bu 
kabîl malûmatı toplamak için çok kuvvetli bulu
nan ahizesi.... 

SINAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Kuvvet
lidir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) - . V a 
zifesini yapıyor. ''•• ••":' y/-~i':'~:: 

ATIF ÎNAN (Devamla) — Vazifesini ifa 
ediş şeklinde nasıl bakan olmuş bir arkadaş için 
söylüyorsa, bugün bir Milletvekili sıf atiyle, bir 
Milletvekilinin vazifesini ifa edişi, hakkında ben 
de zannediyorum ki, söz söylemek , hakkına ma
likim. Onun için silsilei kelâma halel yerecek şe
kilde müdahalede bulunmamanızı sureti halisa-
nede rica ederim. 

Arkadaşlarım; Sinan Tekelioğlu i .arkadaşım 
tariz diye almasın, kendi sözlerini kullanarak J-rzı 
cevap ediyorum. •-.'.•:.'.'• : ;. 

Bir gün bu kürsüden, çatlak kafa olmasa idi, 
biz Millî Mücadeleyi yapamazdık, demişti, Ken
disi Millî Mücadelede,.hizmetin çatlak ,;kafa ile 

I mümkün olduğunu ifade etmişti, bu kürsüden. 
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Sonra bir arkadaş arzı cevap edince sebebi tariz 
öMuştür. 

Ben kendisini, kendi izah ettiği gibi çatlak 
kafalı, diye almıyorum. Vazifesini ifa ettiğine 
kfthi olmakla huzur duyan bir Milletvekilinin 
ifadesi olarak alıyorum. 

' SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Reis Pa
şa, çatlak kafa, diyor, sözünü geri alsm. 

•ATİP İNAN (Devamla) — Çatlak kafa de
medim. 

SİNAN TEKELİOÜLIJ (Seyhan) — Evet 
patlak kafalı dediniz. 

ATIF İNAN (Devamla) — Efendim zabıt
ları alsınlar okusunlar. (Gürültüler Bu Meclis
te ^kılsız kimse yoktur sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim, sadede gelin bir 
arkadaşın »şahsını mevzuubahis etmeyiniz. 

SİNAN TEKEI^İOĞLIJ (Seyhan) — Başka
nım, arkadaşımız bu sözü ile beni muhata]) tut-
m.aşınlar. Ben çatlak kafalı değilim. 

AfJF^NAN (İzmir) — Kendi sözlerini akil
li bir -Milletvekilinin sözleri diye alıp cevap ve
riyorum. Kendi fikirlerini söylesinler. 

SİNAN ^EKELtOâLU (Seyhan) — Reis 
Baş.a • şahsıma hakaret ediyorlar.. 

BAŞKAN — Şahıslarını k&st etmeyiniz, ihtar 
^diyarnajn. 

ATİF -İNAN (İzmir) — Akıllı bir Milletve
kilinin sözleri diye alıp kendilerine cevap ve
riyorum. 

BAŞKAN — Tekmil arkadaşlar akıllıdır, 
rica ederim sadede geliniz, bir daha ihtar veri
yorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sizin gi-
(bi değil de ondan. 

4;OT ÎNAN (İzmir) — Millî Mücadeleyi 
ima ı# adamların yapmış olduğu hakkında, Mil-
îlî Mücadele iğnele .çalışmış bir... 

Sfö^N-TBKfREl^nLU (SEYHAN) — Es-
tşğ&ıvullah. 
• ATia^lNAN (Devanda) —Estağfurullah di

yorlar. 
aSöillî Müeadelenin içinde çalışm>ş bunv) bir 

viedan: borau tanımış o1 an bir insanın sinesinde 
taşınmaya Milletin izin verdiği nıaçUdyayı taşı
l a * ra>*iyarli£ını .kazanmış bâı* adlan ©iarak 
Millî-'î^icadelenin yüksek kıy»et i ve ehemmi
yeti 'Mfekinda telkine i h r a c ı yoktur. îmanla 
yaptHığını, içinde yfcşıyarak, iman ettiğim ga-
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yede çalışmış bir adam sıfatiyle telkinimize ih
tiyacım olamaz Tahtalıkıç. 

Binaenaleyh estağfurullah da lüzumsuz kalır, 
Tekelioğlu. 

Bekir Kara'ya verilen müsaade hakkında 
herkesin hatırına geldiği zamanda, hatırına ge
lenlerin en doğru telâkki ederek ortaya koyma
sı onun doğruluğu üzerinde idçlia etmesiyle yü
rütülmez. İşlerin bir yürütülme tarzı vardır. 
Mesul Bakan olarak arkadaşımız izah ettiler; 
Toprak Ofis nasıl karar almış, fiyat hakkında 
Vekâlet nasıl karar vermiş, nasıl birliklere 
tebliğ etmiş? Bakanlar Kurulunda nasıl konu
şulmuş ve ne karar alınmış? Bunların hepsini 
izah ettiler. Esasen Buğday satış sistemini âciz 
arkadaşınız kurmadı, yıllardanberi devam et
mekte olan bir sistemin devam ettirilmesi hâ
linde ben geldim vazife aldım. Toprak Ofis 1946 
senesinde mahsulün bereketli olduğunu alışla
rın kuvvetli olacağını önden tahmin ederek Ba
kanlığa müracaat ediyor. Ticaret Bakanlığı Ha
ziran 1946 tarihinde Toprak Ofise 100 bin ton 
buğdayın ve ihtiyaçtan fazla olan arpanın ve 
yine ihtiyaçtan fazla olan, yulaf ve çavdarın 
satışına mezuniyet veriyor. 

Bendeniz Bakanlık yerine geldiğim zaman 
bu müsaadeye istinat ederek 80 bin bir, 20 bin 
de bir ki 100 bin ton arpanın satılmış olduğunu 
gördüm. Hububat mevzuu ne kadar mütehavvil 
bir mevzu olduğunu bildiğim için ve nihayet o 

günlerde hububata talip olanların fevkalâde az 
olduğunu hattâ arpadan 100 bin ton alan firma
dan başka hiç talip olan bulunmadığını gördü
ğüm için 100 bin ton almış olan firmadan başka 
alıcı çıkmadığını, alınmış olan posiyonlarm hiç 
birisinin kullanılmamasmdan, (Bakanlar Kuru
lunda dâhil bir arkadaşınız olarak, para mevzu
unda yapılacak ameliyatı da bu mevzu müna
sebetiyle ehemmiyetle göz önünde tutmak lâzım-
geldiği için) se işlerin yapılmamakta olmasın
dan arkadaşların münkesir olmamalarını tavsi
ye ettim. Nihayet Yedi Eylül kararlarından son
ra, dış piyasalardan, fiyatlarınız esasen yük
sekti, şimdi para 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — ,0 daha ev
veldi, eskidendi. 

BAŞKAN — Hatibin söaünü kesmeyiniz. 
ATIF İNAN (Devamla) — Para .aperasyonu 

da yapıldı, binaenaleyh fiyatlarda tadö&t yap
mak lâzımdır diye müracaatlar oluyor. Bununla 
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dahi derhal fiyatlarda tadilât yapmak lâzım ol
duğu kanaatine varmadık, aksi kanaati besle
dik. Mesul Bakan arkadaşımızın arzettiği gibi 
meseleyi bir kararname ile, Ticaret Bakanlığına 
yerilmiş salâhiyetler cümlesine dâhil olmakla 
beraber, hububat mevzuunun nezaketini takdir 
ettiğim için, canım biraz daha fiyatlarda tenzi
lât yapılsaydı satış olabilirdi gibi suallerin de 
varit olacağını nazarı itibara alarak, meseleyi 
Bakanlar Kuruluna götürdüm. Götürdüğüm 
zaman, zannediyorum ki 20 bin ton Siha buğ
dayı satılmış, başka hiçbir satış yoktu. Bu satış
ların devam ettirilip ettirilmemesi hakkında 
Bakanlar Kuruluna arzııualûmat ettim. Muhte
lif şekillerde konuşmalar oldu. Muhtelif mütalâ
alar söylendi. Bazı arkadaşlarımız ve hattâ bu 
fiyat mevzuunda biraz Tadilâta gitmenin daha 
muvafık olacağı mütalâasında bulundular. Ben
deniz mesuliyeti müdrik arkadaşınız olarak fi
yat mevzuunda tadilâta gitmenin doğru olamı-
yacağmı 7 Eylül kararlarının dış piyasalarda 
da hazmedilmesi için bir müddetin daha geçme
sinin zaruri bulunduğunu söyledim. Ve nihayet 
buğdayın satış fiyatı üzerinde uzun uzadıya 
münakaşa cereyan etti. Eğer mesuliyeti almış 
insanların siyasi terbiyesi müsait olsa daha ileri 
giderek herkesin ne dediğini söylerdim. Yalnız 
şunu söylemeliyim ki Ticaret Bakanınızın yap
tığı, satılması muvafıktır denilen miktarın satış 
tatbikatını idare etmekten ibaret kalmıştır. 
Bunu arzetmek mecburiyetindeyim arkadaşlar, 
Mesele nihayet dönüp, dolaşıp buraya gelmek
tedir. Bakanlar Kurulıınunnn muvafakati alın
mamıştır, Atıf inan ve daha birkaç kişinin işti
raki ile verilmiş olan kararlar tatbik edilmiştir, 
buğday satılmıştır, memleket buğdaysız kalmış
tır denilmektedir. Buğday mevzuu arkadaşları
mın takdir edecekleri gibi, bir Ticaret Bakanı
nın salâhiyeti cümlesinden bulunmasına rağmen 
mevzu; esasında Hükümetçe karar almak, Hü
kümet meselesi olmak kıymet ve ehemmiyetin-
dedir. O gün böyle telâkki ettiğim gibi, hâlâ 
bugün de aynı kanaati taşıyorum. Ogün Hükü
mete dâhil bulunan arkadaşlarımın yarısından 
fazlası bugün Kabineye dâhil bulunmaktadır. 
Birisi vefat etmiştir, birisi de çekilmiştir, son 
Hükümetten. Fakat diğer arkadaşlarım bugünkü 
Kabineye dâhildir. Hepsi de alınmış olan bu 
kararın mesuliyetini müdrik ve yüksek vazife 
hissine sahip insanlardır. Icabederse, Heyeti 
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aliyenize mâruzâtta bulunurlar ve benim maru
zatımı da teyit ederler. Vaziyet böyle olduktan 
sonra, buğday satışı malûm olan eşkâl dâhilinde 
satılmış bulununca, dönülüp denilir mi k j ; Be
kir Kara'ya yapılan satış niçin münakaşaya 
konmamıştır? 

Arkadaşlar, Devlet müesseseleri muayyen 
prensiplerle idare edilmek zaruretindedir. Top
rak Mahsulleri Ofisi kurulmuş, kanunu yapılmış, 
müzayede ve münakaşa kaidelerine tâbi tutul
mamış. Toprak Mahsulleri Ofisine bu salâhiyet 

verilirken boşyere mi verilmiştir? Bu yolda konan 
hüküm abes midir? Bu işte icabında basiretli bir 
tüccar gibi hareket edeceksin, kendi işlerini ken
din takdir edeceksin, onun için Devlet alım ve 
satımlarındaki kaidelerden seni istisna ediyo
rum denmiş. Böyle olmasına rağmen Millî Ko
runma Kanunu hükümlerine nazaran Ticaret 
Bakanına bazı haklar ve salâhiyetler de veril
miştir. Ticaret Bakanlığına ait olan bu hak ve 
salâhiyetlerden benden evvelki arkadaşlar da 
salâhiyetini müdrik, hakkını bilen insanlar ola
rak bu salâhiyetlerini kullanmışlardır. Ben de 
onun üstüne gelmişim, ne yapacaktım? Salâhi
yetim dışında bir değişiklik yaparak Toprak 0-
fisine Müzayede ve Münakaşa Kanununa tâbi 
olarak satacaksın mı diyecektim. O vakit, ben 
böyle dersem ve işler de aksi çıkarsa işin kanuni 
hükmü bu iken, senin kanuni bir salâhiyetin yok 
iken ne diye bu emri verdin, Toprak Ofisini zara
ra sokmuşsun derlerse ve beni muaheze ederlerse 
ben ne yapacaktım. Kanunların hükümlerini 
yürütmek mesuliyetinde olan bir arkadaş mı 
olacaktım? Yoksa, Tekelioğlu'nun emirleri gibi 
en iyi tedbir diye şahsi düşüncelerimi tatbik et
mekle mi mükellef bulunacaktım. Vakaa Bakan
lar iyi tedbirleri bulmaya mecburdurlar. Fa
kat kanun hükümleri dâhilinde. Kanun hüküm
leri dâhilinde buldukları tedbirleri tatbik et
tirdikleri zamandır ki, hareketleri mucibi mesu
liyet, olmaz. 

Arkadaşlar, yine Milletvekili olarak arzede-
rim ki, Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın veya her
hangi bir muhterem arkadaşlarımızın meseleleri 
bir ölçüye sahip olarak ifade etmeleri lüzumuna 
kailim. Zaman olur ki, düşünüşlerde muayyen 
ölçüler hâkim olmazsa selâmetli neticelere varıla
maz. Tezatlardan kurtulmak mümkün olmaz. 
Zaman olur ki, tüccarlar intihaplarda büyük te
sirleri olan unsurlardır, onları koruyalım denir, 
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zaman olur hiçbir kanuni mecburiyet olmadığı ı 

! haMo'birrüocara müzayedesiz mal verilmesi mü-
âlfeze; mevzuu 'olur. Böylece ölçüler kaybedil
miş ctfur. 

Susam mevzuundaki konuşmamızı hatırlat
mak isterim. 

... .S İNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — O n u n 
için Devleti bu kadar zarara,soktuuauz? 

ATIF İNAN (Devaaıla) — Za&âliniz o za-
.'imin 95 ;kur.uş; dahi aadır 125-'kuruş verelim, de

miştiniz. Şdmdi iddia, cdiyorsıanuz ki, dediğinizi 
yapmıyorlar Devleti aaraıte soknrnış 'oluyorlar. 

-İşte işler bir prfiiı&ipe «daj'-anıııaEöa »biı» gün tat-
. bik edilen fiyat. iyiliğini.kâfi görmeyip^ daha faz
lasını istemiş insanlar.tarafından dahi; o vakit 
isabetine inanarak yapılmış oku işler için dahi 
Devleti -zarara sokma şeklinde tevil ve ifade M 
olunabilir. Bu eidden şayanı dikkattir. -Susa- ı 
mm fiyatı 95. kuruş- olduğu zaman niçin 125' ku-

, ıuış verilmiyor! Zarar ediyor bu tüccarlar diye 
bar bar bağırmıştı! &inan Tekelioğhı burada. O 
zaman yapiağj&ı/.*adalet preasipAne uymaz diyor
du. Şimdi de 95 .kuruştan faida fiyat vermemekte 
ısrar'eden bana Devleti zarara soktun diyorlar. 
8 çeşit-ölçü ile bir Devlet hayatı mitıfealâa edile- ı 

•İMZ. 

Arkadaşlarım, >Bekir Ka*a.'ya verilen buğ
daya kuip-takılmış deniyor. Kalp takmaksözü 
hüsnüniyet - meveut «abmyan yerlerde ka?bili ta-
sa-v-vuı:dttr. Biz Beldi'f&ara-ya1 buğday verirken 
ona?-manifatura getirmek -taahlmdün-üi de mun
zam bir taahhüt okrak vermişizdir; O zamaaı 
uekadar manifatura ihtiyaciiçiırde .olduğumuzu 
-biliyorsunuz. 
' «İNAN TMSEMOĞEü (Seyhan) — Hiç... 

getirdi mi saaki?... 
ATIF rNAN (Devamla) — Hangi kimseler

le nasıl korraştuk öğrenmenizi rica ederim, hiç bu 
kaydı: koymadan da Bekir Kara'ya buğday ver
miş olsaydık 200 bin tonluk hududun içinde j 
hiç de mucibi mesuliyet olmazdı, faydalı olur 
müMhazasiyTe konulan munzam bir kayda kulp 
takmak 'diye vasıfiandırmalc için insanın mutla
ka ; köfcüfük aramak itiyadında olduğuna inan
mak lâzımdır. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Manifatura 
gelmiş mi? 

ATıF ' İNAN (Devamla) — Manifatura gel
miş mi, gelmemiş mi başka mesele, bugün gel- j 
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se faydası var mı, yine başka mesele. 

Arkadaşlar; hububat satışları sebepsiz, yer
siz yapılmıştır diye muhtelif iddialar var. İşleri 
doğru hükümlere bağlıyabilmek için insafla, 
adalet hissini hâkim kılarak tahlil ettiğine en 
derin imanla inandığım Büyük Millet Meclisi 
huzurunda arzederim ki; ogünkü şartlara-göre 

' hububat satışı muahaze edilecek bir karar de
ğirdi. İşler geçtikten sonra, şartlar değiştik
ten sonra, herkes muhtelif ölçülerle, muhtelif 
şekillerle mütalâa edebilir. Ozaman Bakanlar 
Kurulunda mutabakata varıldığı zaman para 
vaziyeti nazarı itibara alındı. Emisyon bir mil
yar lirayı tecavüz etmemesi endişesi hâkimdi 
Toprak Ofis mubayaalarının hızlı gitmesi hâ
kimdi' Büyük Millet Meclisinde bulunan arka
daşlarımın muhtelif müracaatları vardı, hatırla
malarını rica ederim. 1946 Eylülünden sonra 
memleketin muhtelif taraflarında hiç olmazsa 
sayısını tam söyliyenriyeceğim ama 75 - 80 yerde 
eskilerine ilâveten ambarlar açılması için sıkı 
müracaatlar ve takipler oldu. Hatırlarsınız, 
Toprak Ofis büyük miktarlar üzerinden almak 
mecburiyetinde idi. Muhafaza imkânları mev-
zuubalıis. paranın da bir milyarı aşırıbnama-
sı mevzuubahis ve nihayet 1946 senesi içinde alı
nan buğdayın aşağı yukarı 600 bin ton olduğu 
ve alınan hububat yekûnunun da 900 bin tona 
baliğ olduğu nazarı itibara alınırsa ozaman için 
200 bin ton buğdayın satışı bazı maha filde is
tismar edilmek istidadını kazanmış olduğu şe
kilde değildi. Ogünün realitelerine göre mülâ
haza edilirse Bakanlar Kurubı bu prensip ka
rarına ve bu mutabakata varmakta haklı idi. 
Bendenizce varılmış olan mutabakat kararı üze
rine ifayı vazife etmeseydim yapılacak bir tok 
iş vardı, o da benim kanaatime uygun değildir, 
ben, 'Ticaret Bakanlığından çekiliyorum de
rnekti. Ben Bakanlar Kurulunun müzakeresin
de, münakaşasında ve bu mevzularda ortaya ko
nulan delillerden sonra Bakanlar Kurulunun bu 
noktai nazarına iştirakimin yerinde olduğuna 
inandığım için tatbikma geçtim. 

Şimdi zaman geçti, hiçbir arkadaşı .muahe
ze etmek kastini taşımaksızın kemali saffetle, 
samimiyetle arzediyorum ki, aşağı yukarı 9 
aydanberi hattâ daha evvelki zamandanberi 
buğday mevzuu muhtelif şekillerde ortaya atı
lan ve herkes tarafından bir türlü istismar edil
mek istenen bir. mevzu olmuştur. Bendeniz sa-
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mimiyetİGie inandığınız ve yüksek takdirinize 
inanan bir arkadaşınız olarak arzediyorum, 
buğday fiyatları, aşağı idi, yukai" idi diye da
ima müaıakaşa edilmiştir. Hem Yüksek Mecli
sinizin huzurunda ve hem de I talk Partisi Gru-
pu huzurunda münakaşa edilmiş ve muvafık ol
duğu neticesine de varılmıştır. Ama buna 
rağmen, eline bir miktar hububat geçirmiş olan 
tüccar bir taraftan, müstahsil diğer taraftan da
ima; fiyat tahrikçisi olmuşlardır. Fi
yat mevzuu kabili münakaşadır, diyo
rum, yalnız a şartlara ve zamanlara göre <M\ şu il
mek lâzımdır. Sabit fikirlere saplanıp kaldı
ğımız zaman varacağımız netice, selâmetli bir 
netice olamaz. Şimdi buna temas* edecek deği
lim . 

900 bin ton mubayaa var, muhafaza imkân -
lan meselesi var, para meselesi var ve fiyat kırı
mızın .daima yüksek olduğu iddiası var, dış pi
yasada. Biz de bu fiyatların hakikaten yüksek ol
masından hâsıl olan tereddütlerin uyandırdığı bir 
zamanda yaşıyoruz. Para yetiştirmek lâzım. Ne-
yapalım, işte böyle bir zamanda 200 bin ton sa
tış kararnıa varıyorlar,-fakat beri taraftan buğ
day fiyatı eksik, fiyatları 'artırmak lâzımdır id
diaları devam ediyor. Arkadaşların samimî 
JiâJiatine hümet lâzmıdı r . Ama, ayrı ayrı ka
naatler olduğu-gibi yaşarsa muayyen bir kara
ra varılarak onunla amel olunmazsa ne Meeli-
süı-hükümranlığını ifa-etmeye imkân vardır, ne 
de ayrı ayrı kanaatlerle Hükümet yapmaya im
kân vardır. Müşterek bir kanaate vanlma ve onu 
tatbik etmek suretiyle Devletin işi yürür ve 
ierayi hükümet mümkün o lur . Ayrı ayrı kana
atlerimizi müessir kılmaya çalışırız. Fakat bu 
çalışmalarımızın ağırlığını da hesap etmeliyiz 
ve çalışmalarımızı faydalı şekilde ayarlamalıyız. 
Gördük ki, 9-- 10 aydanberi bu mecrada bir ta
raftan - buğday fiyatı az, diğer taraftan hayat 
seviyesi yüksek, ama öbür tarafta ekmek pahalı 
okırsa bu memleket ateşe yanar, denmek
tedir. Ahmet Çınar arkadaşımızın da söyledi
ği gibi, halkın başlıca gıdası ekmektir. Bu şe
kilde birbirine zıt'iddialar memleket içinde akis
ler yapar. Bu akisler o-kadar kuvvetli olur ki, 
elinde buğday <olan tüccarlar bir santim feda
kârlık etmeksizin-bu vaziyetten istismara kal
karlar. Ama, diğer taraftan, burada huzuru
nuzda vâki -olan muhtelif koıuışmalammda ar

masından müşteki olan -müstahsil da vardır, is
tihsali istihlâkini karşılamıyan bazı yerlerde 
bunlar hattâ mııstariptir. Böyle bir mevzu muh
telif zamanlarda o kadar istismara müsait--olacak 
şekilde üzerinde durulsa Ofisçe alışların eksil
mesi kadar tabiî birşey olamaz. Bugün buğ
day sıkıntısı vardır memlekette dendiği zaman 
sureti : uınumiyede' umumi istihsal ve memleket 
mevcudu bakımındaın sıkıntı vardır demek, be
nim noktayı nazarıma göre, isabetli değildir. 
Ama, Toprak Ofisin elinde buğday olmadığı için 
sıkıntı vardır .diye ifade olunabilir. 

Arkadaşlar; Tekeli, komüsyon mevzuunda bir 
• deruni acılıkla ifade etti ve dediki, bu iste bu 
kadar kolayca menfaat veriliyorsa bu komüsyo-
nu bari bize de verselerdi, apartıman yaptırsay
dık. Bunu bir işin kendisince münasip görülme
diği'zaman be ray i tariz ihtiyar- edilmiş bir ifade 

t tarzı di«§ kabul ediyorum. 
Bir ihtirasın ifadesi diye almıyırum. Ko

müsyon mevzuunda başlıca hedef ben olmakta
yım. Bazıları ben kondisyonsuz yaparım demiş
te ben illâ arkadaşlarıma komüsyonla vermişim. 
Ben arkadaşımın hakikat sevgisinin bütünen 
kaybolduğuna inanmıyorum. 

SİNAX TEKELtoGLU (Seyhan) — Göste
ririm... 

ATİP" ÎN'.VN" ( Devamla) — Ben arkadaşımın 
hakikat sevgisinin--büsbütün kaybolduğuna inan
ırı ıyorunı. Bendeniz itimadınızla Ticaret Bakan
lığını idare etmeye başladığını zaman benden 
evvel ifayı vazife etmiş olan arkadaşını in, evvel
ki konuşmalarımda arzetmiştim,-o zamanki şart
lara göre alınmış olan kararlarının isabetini tak
dir etmekle beraber ilk işim komüsyonu tenzil 
etmek oldu. Hattâ ilk tenzili benimle alâkalı 
farzettikleri, fakat kendisini Ticaret'Bakanlığı
na. geldikten-sonra t-anıdağ-ım Bekir Kara!'nııı 
çavdar işinde yaptırmış oldum. Bu mevzuu şu
nun için vuzuhla hatırlıyorum ki; yüzde ikiye 
tenzili yaptığımız zaman, Bekir Ivara. yüzde iki 
idare etmez, böyle- emretmişsiniz diye bana ge
lerek'birçok rakamlar gnisterdi. Münakaşa et
tim ve-şahsan bu komüsyon tenzilini yanmazdan 
evvel.idare edeceğine inandığım için münaka
şada ben haklı kaldım. ('/c 2 tatbikatı böylece 
başladı. Sonra (hiç) komüsyonla idare ettik. 
Vkollere verilmiş- olan %'yarnnlaidaee' edilnıiş-

zettiğim gibi hububatın yüksek fiyatla' satına İm- tir. Benim ..arkadaşım diye iddia ettiği ve bun 
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dan evvel burada .Milletvekili olan hir arkada
şıma yapılan s-ıfısda komisyon haddi % 2 dir. 
Bekir Kara'ya yapılan son 20 bin tonluk satış-
da sureli kafiyede komisyon verilmemiştir, tıı-
giliz'lcre yapılan satış da doğrudan doğruya 
olduğu için komisyon asla mevzuubahis değildir. 

Mevzuubahis olmak isteği mevcuttu ama; 
doğrudan doğruya yapılmış bir satış da herhan
gi bir mutavassıtın ismi telâffuz edildiği zaman 
satış için heyeti umumiyesi üzerinde bu satışın 
bozulmasına kadar götürecek tesirlerin hâsıl 
olabileceğini açıkça söyliyerek araya bir isim 
ka'rışlırmamalarmı tavsiye ettim. 

Şimdi az komisyonla veya komisyonsuz satış 
yaptırdığım ifade olunacak yerde arkadaşları
ma Devletin menfaatlerini peşkeş çekmiş Arazi-
yelte (Büyük Millet Meclisi önünde birkaç defa 
hesap verilmiş olmamasına rağmen) arkadaşı
mız hâlâ beni yüksek komüsyonla mal- satılması 
gayretini güden bir adanı olarak, takdim etmek 
cesaretini gösteriyor demiyeceğim, fakat insaf
sızlığından nefsini menetmemiştir. 

Ürdün'e verilmiş olan miktara gelince; ar
kadaşlarım meselenin nezaketi siyasiye.sini de na
zarı dikkate almak lâzımdır. Doğrudan doğru
ya bu Hükümete verilmiş, Hayfa Limanında o 
Hükümetin mümessiline teslim edilmiştir. Bu 
işte Hükümet kararından 700 ton fazlalık var
dır, binaenaleyh bu işte de bir bityeniği vardır 
deniyor. Arkadaşıma söyliycnlerin kafalarında 
Kurt yeniği vardır, arkadaşıma söyliyenlerin 
ahlâkında ınâııavi varlıklarının bir bityeniği var
dır ki, bu meselenin İm şekilde elealınmasma se
bep olmuşlardır. 

Hükümetten Hükümete yapılan bir satışta, 
Hükümet mümessillerinden Hükümet mümes
sillerine vâki olan teslimatta ne gibi bir kurt 
yeniği olabilir arkadaşlar? Bunu düşünen böy
le düşünmeye sevkeden insan, derhal kabul et
memek mümkündür ki ahlâkî anlayışına kurt 
işeleyen insandır. Ama ve kurt yeniği Â ar de
menin nerelere kadar gideceğini hesap etmek 
mecburiyetinde olan Sinan Tekelioğlu bunu tak
dir etmesine rağmen, iki hükümet arasında vâ
ki olan bir satışta bu gibi kelimeleri kullan
maktan, içtinap etmekten nefisini menedemedi. 
Kulp takmak, kurt yeniği gibi şeyler, nihayet 
vazifesini ifa ettiği zaman ben bu işte nasıl 
menfaattar olurum düşüncesini başta tutanlar 
içindir, insan vardır ki; bir muhtarı küçük 
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gördüğüm için söylemiyorum, memleket hiz
metinde, Devlet hizmetinde yer almış olan her 
insanın bilhassa haysiyet ve şeref bakımından 
diğerinden daha eksik tarafını mülâhaza et
mek namus ve haysiyet mefhumunda hassas 
olan insanlar için mümkün değildir. 

Ama bir adamı muhtar yaparsınız, elindeki 
mühürü kullanırken acaba ben bundan nasıl 
istifade ederim diye düşünür, bir adam bölük 
kumandam olur, bir nefere vereceği bir vesika
dan menfaat koparmaktan kendini alamaz. 

Bir adamın ahlâkı kötü ise, fenalık yapma
ya, mütemayil ise ona mâni olmak güçtür. Fa
kat hayatını damla damla kurulmuş bir şeref 
kalesi halinde devam ettirmeyi kendine en bü

yük saadet telâkki eden insan olursa bu adam clin<> 
geçen fırsatı memlekete hizmet için nimet sayar 
ki böylelerindc bityeniği mevzuubahis olama/.. 
Her konuşmasında B. M. Meclisinin itimadına 
mazhar olmuş, ve B. M. Meclisi tarafından me
suliyet şerefi verilmiş ve yine B. M. Meclisince 
yapılan konuşmalarda söylediklerinin doğruluğu 
sabit olmuş ve nihayet kendisine sürülmek iste
nen lekelerin mahiyeti B. M. Meclisi huzurunda 
taayyün etmiş olan bir arkadaşın hayatında ve 
işlerinde bityeniği asla mevzuubahis değildir. 

Sinan Tekeli'ye bu yolda malûmat vermekle 
kendisinin yanlış ifadeler kullanmasına sebep 
olan insanları arkadaşımızın bundan sonra daha 
İyi tanıması ve daha dikkatli dinlemesi lâzım 
gelir. 

Yalnız O. H. P. Gurup ekseriyetinin itimadına 
değil, Halk Partisinin büyük varlığına da inanan 
insanlar hiçbir menfaat endişesine eğilmek küçük
lüğünü göstermezler. Çünkü onların nasipleri şe
refli insan olmanın üstün kıymetini bilen her in
san gibi kendisinden bir parça koparılmıyan 
şeref kalesi halinde yaşamaktır arkadaşlar. 

BAŞKAN —- Vakit geçmiş olduğu için.. 
SÎNAN TEKBLÎOtfLU (Seyhan) — Paşam; 

müsaade buyurun, şahsım mevzuubahis oldu, 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SÎNAN TEKELÎOfiLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; Atıf tnan hakikaten iyi bir avukat, 
gayet güzel manevra yapan bir başkumandan. 

ATIF ÎNAN (tzmir) — Teşekkür ederim. 
SÎNAN TEKELÎOĞBU (Devamla) — Ben 

ise çatlak kafalı. Hakikaten çatlak kafalıyım, 
çüııki Atıf tnan gibi yapmadım. 
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BAŞKAN — Efendim; şahsiyat yapmayın, • 

sözlerini geri aldılar. 
SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ben 

hakikaten akıllı bir adam değilim, Eğer akıllı 
bir adam olsaydmı on senede 120 bin lira birik
tirirdim, 150 lira maaşımla. 

ATIF İNAN (izmir) — Akıllısın, cephe ku
mandanıyım diye tahsisat alıyorsun. 

SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Onu 
ben alnımın teri ile alıyorum. Sen evinde yatar
ken ben cephede çarpışıyordum. Sorarsm İngi
liz lere, Fransız'lara. Onların Türk istiklâline 
ait eserlerini okursan ozaman sözünden utanırsın. 

BAŞKAN — Söz kesmeyiniz rica ederim. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Arka

daşlar biz İstiklâl harbini en buhranlı zaman
larda milletin mukadderatını omuzlarında taşır
ken, Atıf inan nerede idi bilmiyorum ya, fakat 
şuna emin olsunlar ki biz bir menfaat takip et-
juiyerek işe başladık ve yaptık. 

FAHİİİ KAİİAKAYA (Elâzığ) — Şahısla
ra hücum etmeyiniz rica ederim. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Kim 
hücum ediyor? şahıslara hücum edene ses çıkar
mıyorsun. 

FAHll I KAİİAKAYA (Elâzığ) — Sen çok 
söyledin. 

SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ne 
vakit söyledim? 

FAHKI KABAKAYA (Elâzığ) — Sabah-
tanberi çok söylediniz. I 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Tabiî 
söyliyeceğim. Dinlemek istemezseniz dışarı çı
karsınız. 

BAŞKAN — Muhavere etmeyiniz efendim, 
sizinde söyliyeceğiniz olursa zamanı gelir konu
şursunuz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ben 
Atıf İnan'a hiçbir zaman hücum etmedim. Be
kir Kara'ya verilen, onun Toprak Ofise müra
caatı üzerine vâki olmamıştır. Vekil emir ver
miş, verilmiş, ama vekil kimden emir aldı, onu 
da kendisi bilir. Böyle hayati bir meselede Ba
kanlar Heyeti bir karar vermiş ve bu kararı tat
bik ederken Toprak Ofisinin yine Toprak Ofi
sin herhangi hüsnüniyet sahibi bir tüccar gibi ha
reket etmesine müsaade eder mi? Etmez. Niçin 
etmez? Çünkü çıkarılmış zahirenin 450 bin ton 
olduğunu düşünmesi lâzım gelirdi. İşte bunu 
düşünmediği içindir ki, memleket bu hale gel-
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mistir. Biz bu hakikati ortaya attığımız için, 
memleketin bu ıstıraplı vaziyetini ortaya koydu
ğumuz için Atıf İnan tarafından çatlak kafalı
lıkla itham ediliyoruz. 

ATİF İNAN (İzmir) — Kendin söyledin. 
BAŞKAN — (Tekelioğlu'naj sizi bundan 

tenzih ederim, bir daha tekrar etmemenizi rica 
ederim. Sadede geliniz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Sadet 
Paşam. 

BAŞKAN — Böyle şeyden bahsetmeyiniz. 
SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Öyle 

dedi Basanı. Atıf İnan, bana siz bunu kendiniz
den uyduruyorsunuz diyor. İşte resmî tahrirat 
burada. (Oku sesleri). Müsaade ederseniz; ev
velce de arzettiğim üzere - (Suret). 

İtalya'ya, sirkülerinizdeki şart ve fiyatlar
la 20 bin ton çavdarla buğdayın kati satışını te
min etmiş bulunmaktayım, derhal akreditif 
açılacaktır, vapur temin edilmiştir, alıcı fir
maya karşı mahcup olmamak için tavassut ko-
müsyonu verilen c/o 2 kondisyon yerine masraf
larımı karşılamak için c/o yarım kondisyonla bu 
işi yapmayı kabul ediyorum. Hiç olmazsa beşer 
bin ton çavdarla buğdayın satış yapılmasını de
rin saygılarımla arzederim. (İmza kimin sesleri). 
Hulusi. Deminki tüccar. Atıf inan Beyefendi 
uyduruyorsun diyor, kendi imzaları ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünün kendi imza
ları vardır. Bunlar uydurulmuş şeyler değildir, 
hakikattir. Geçenlerde bu mevzu üzerinde te
mas ettiğim zaman kendileri sümmettedarik ya
pılmış tahkikatla geldiğimi söylediler. Bunun 
üzerine ben de gayet kuvvetli vesikalarla huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Bunun üzerine 
Atıf İnan kendisini kaçamaklı yoldan 
haklı çıkarmak istiyorsa vaziyet ortadadır. O 
zaman bunu Bakanlar Kurulu meselesi yapmış 
olsalardı bugünkü vaziyet hâsıl olmazdı. Çünkü 
Toprak Mahsulleri Ofisiyle doğrudan doğruya 
alâkadar olan kendileridir. Binaenaleyh Bekir 
Kara'ya verilmiş olan buğday işinin tahkiki bu
radan, Meclis salonunda yapılacak iş değildir. 
20 bin ton bu Mersin Ti tüccarın müracaatından 
sonra olmadığı bildirilen buğdaydan Bekir Ka
ra'ya 20 000 ton buğday verilmiştir, tarihler 
meydandadır. Binaenaleyh, bu işin tetkiki böy
le burada, Meclis huzurunda olmaz. Bu, ancak 
teşekkül edecek bir heyet huzurunda olabilir. 
Mesul bir insan sıfatı ile ele alınır, tetkik edilir-
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se, buna benzer yüzlerce, binlerce dosyalar mey
dana yıkar. (Jıkmazsa o zaman çatlak kai'alı 
olurum. 

BAŞKAN — Vakit geçmiştir, gündemde da
ha birkaç maddevardır. Müsaade ederseniz, ge

lecek oturumda bunları başa almak suretiyle de
vam edelim. (Muvafık sesleri). 

Binaenaleyh, 28 Nisan Çarşamba günü saat 
lo te toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19/45 

5. — SUNUKLA& VE -TBIrtHbAfLAR 

Aşağıda adları yazılı (Belediye ve Halkevle
ri Başkanları taral'ından gönderilen ve l M usa I 
Egemenlik bayramı münasebetiyle saygı ve bağ-
hlıklarını bildiren telgraflara Başkanlıkça gere
ken karşılıklar verilmiştir. 

Akyazı Belediye ve Halkevi Başkanları, 
Burgaz Belediye Başkanı, 

Krzurum Halkevi Başkan ı, 
(iiresun Belediye Balkanı, 
Iskii'iye Merkez Muhtarı, 
Manisa Halkevi Başkanı, 
Menemen O. 11. P. Başkanı, 
Tarsus C..II. P. Başkanı. 
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