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1. — OEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek kanunlarda değişiklik yapıl
masına; 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 64 ncü 
ve aynı kanunun 1746 sayılı Kanunla değiştirilen 
47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
kanun tekliflerinin gündeme alınması hakkındaki 
önergesi okundu, konu üzerinde yapılan görüş
meler sonucunda İçtüzük hükümlerine göre Ko
misyonlarda görüşülmekte bulunan bu kanun tek
liflerinin gündeme ahnamıyaeağı bildirildi; 

Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, buğ
day sıkıntısı dolayısiyle Hükümetçe alman ted
birlerin nelerden ibaret bulunduğuna ve önümüz
deki yıllar için Hükümetin takibedeceği hububat 
politikasına dair olan sözlü sorusuna; Başbakan 
Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu cevap verdi; 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, 
Arazi Tapulama ve Genel Af Kanunu tasarıları 
hakkındaki sözlü sorusuna Adalet ve Maliye Ba
kanları cevap verdiler; ^ 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu 'nun, 
Toprak Ofisi için Amerika'dan alınmasına teşeb
büs edilen çelik silolara ve kaybolan 41 dosya ile 
fasulye, pirinç ve nohudun mısırla mübadelesin
den meydana gelen zarara; 

Toprak Ofisinin Teftiş Heyetine, inzibat Ko
misyonuna ve İstanbul Kuruçeşme deposu suiis
timaline; 

Toprak Ofisinin İstanbul şubesi, İzmir İtha
lât ve İhracat Genel Kâtipliği aleyhine yapılan 
tahkikat evrakına, izmir Ofisi ambarı yangınına 
ve Konya'daki inşaatta yapılan suiistimale ait 
iddia sonucuna; 

Erzurum Toprak Ofisinde yapılan suiistimale; 
Toprak Ofisi ile Elen - Türk ortaklığı arasın

da yapılan bir satış ile Cumhuriyet, Bozkurt ve 
Yenidoğan Fabrikalarına verilen tazminata; 

1947 yılı buğday alım baremi ile hari
ce çıkarılan hububata ve 7 Eylül Kararı do
layısiyle yükselen fiyat üzerinden fark olarak 
Komüsyon istenip istenmediğine ve Ofis Genel 
Müdürlüğü karariyle kimlerin Ofisten çıkarıl
dığına; 

Ürdün Hükümetine verilen gıda maddelerine; 
Osmer, Vitol, Ititi, Trak ortaklarına ve 1947 

yılında ihraç edilen toprak mahsullerine dair 
olan sözlü sorularına Ticaret Bakanı Mah
mut Nedim Gündüzalp ayrı ayrı cevap verdi; 

28 . IV . 1948 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Konya Milletvekili Samsun Milletvekili 

Ol. A. F. Cebesoy 2V. Fırat 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

S. Pek 

Soru 

Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazan cı-
oğlu'nun, balıkçılık sanayiinin inkişafını te
min için Su Ürünleri Kanunu tasarısının Meclise 

getirilmesi hususunda ne düşünüldüğünün bildi
rilmesine dair olan sözlü sorusu, Ekonomi Bakan
lığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Yeniden radyo istasyonları kurulma

sına dair olan 4670 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki 4927 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı (1/343) 
(Bayındırlık ve Bütçe Komisyonlarına); 

Tezkere 
2. -^- Ocak : Mart 1948 aylarına ait raporun 

sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/229) (Sayıştay Komisyonuna); 

önerge 
3. — Samsun Milletvekili Rıza Isıtan'm, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 
sayılı Kanunun, geçici ikinci maddesinin 7 nci 
fıkrasındaki fiili hizmet tâbirinin yorumlanması 
hakkında önergesi (4/83) (Bütçe Komisyonuna); 

Raporlar 
4. — Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Ocak : 

Mart ayları hesabı hakkında Meclis Hesapla-
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•rım İnceleme Komisyonu raporu (5/72) (Gün
deme) ; 

5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 
yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/188, 1/29) (Gün-

• deme) ; 
6. — Orman Genel Müdürlüğü 1942 yılı 

Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul-

BAŞAN — Oturum açıldı. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANI1 

t, — Afyon Karahisar Milletvekili Şahin Lâ-
çin. ve iki arkadaşının, Buğday ihracı dolay isiy
le Ticaret eski Bakanı hakkında Meclis soruştur
ması yapılmasına dair öner fi esi (4/84) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Burdur Milletvekili Ahmet Çınar'ın sözlü 

sorusundan da anlaşıldığı üzere: 
Gecen yıllardaki buğday ihracatı memleketin 

stok, istihlâk ihtiyacı ve yeni yılın mahsul du
rumu nazarı itibar:' alınmadan yapılmıştır. İh
racat kararlarının tatbikmdan da Memleket 
zararına ve muayyen şahısların lehine muame
leler cereyan ettiği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca 1947 yılında Hükümetçe tesbit edi
len yanlış ve mesnetsiz hububat fiyatları da bu
günkü ekmek buhranının başlıca âmillerinden 
biri sayılmak lâzımdır. 

Bu sebeplerden dolayı eski Ticaret Bakanı
nın, mesuliyetlerinin tesbit i ve mesuller hakkın
da Meclis soruşturulması yapılmasını arz ve tek-
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duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle 
Orman Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı 
hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/198, 1/332) (Gündeme); 

7. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresiyle Posta, Telgraf ve Tele
fon İşletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesin
hesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Ko

misyonu raporu (3/199, 1/336) (Gündeme). 

I KAMUTAYA SUNUŞLARI 

lif ederiz. 
Afyon Milletvekili Muğla Milletvekili 

Şahin Lâç.in Dr. Mitat Sakaroğlu 
Kütahya Milletvekili 

Ahmet Tahtakılıç 

ŞAHİN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlarım; önergemizi verirken düşün
cemiz, iki seneye yakın bir zamandanberi de
vam edip gelmekte olan hububat meselesi üze
rindeki dedikoduların bertaraf edilmesi ve bu
gün milletçe ıstırabını çekmekte olduğumuz 
ekmek sıkıntısı karşısında hububat ihracında 
vuku bulduğu ileri sürülen yolsuzluk ve hesap
sızlıkların meydana çıkarılmasını teminden iba-
retir. 

Pazartesi günkü toplantımızda Ahmet Ali 
Çınar arkadaşımız bu hususta etraflı şekilde 
izahat vermiş bulunuyor. Ahmet Çınar arkada
şımızın sözleri, her hisseden düşünebilen insanı 
müteessir edecek mahiyettedir. 

Malûmunuzdur ki, ıhububat meselesi; bir-

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

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Sedad Pek (Kocaeli) 
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.kaç defa Yüksek huzurunuza getirilmiş, gerek 
eski Ticaret Bakanı Atıf İnan ve gerek yeni 
Bakan Mahmut Nedim Gündüzalp ve gerekse 
diğer Milletvekili arkadaşlar tarafından bu kür
süde mevzuubahis edilmiş ise de, bu mesele ma
hiyetinden hiç birşey kaybetmemiş, bilâkis za
man; Bakanlar tarafından yapılan açıklamala
rm isabetsizliğini acı bir şekilde göstermiştir. 

-Hepimizin bildiği gibi halk açlık ıstırabı 
içinde kıvranmaya başlamıştır. Bunun sebebi 
nedir "b- Bu müteaddit defalar bu kürsüden ifa
de edildiği veçhile bu işi idare edenler tarafın
dan tutulan yolun isabetsizliğinden ileri gel
miştir. Sayın Atıf İnan gerek pazartesi günkü 
gerekse bundan evvelki konuşmalarında işi 
parti cephesinden mütalâa etmiş, bu husustaki 
görüşleri ve konuşmaları particilikle alâkalı 
göstermek istemektedir. 

Hayır arkadaşlar; bu meselenin artık parti
cilikle hiçbir ilgisi kalmamıştır. Yalnız ve yal
nız bir millet ve memleket işi olarak ele alın
ması lâzımgelen bir mevzu haline gelmiştir. 
Bir Hükümet, bir Bakan yanlış bir karar alır 
ve bu kararı bütün ikazlara rağmen düzeltmez 
ve bugünkü durumu yaratırsa mesullerini ara
mak ve meydana çıkartmaya teşebbüs etmek 
bir vazife değil midir f 

Arkadaşlarım; biz bu Önergemizle politika 
taktiklerinden tamamen uzak olarak vazifemizi 

•y&pmış. Oşlmak için huzurunuza çıkmış bulunuyo-
îpaz-i•-' işte bunun içindir ki; hububat politikasın
da yanlış adımlar atarak elindeki stok mevcudu
nu nazarı itibara almadan, yahut masa başında 
tanzim edilip hakikatlere uymıyan istatistik
lere dayanarak 446 bin ton hububat ihracatını 
memleket aleyhine ve şahıslara kâr temin edecek 
şekilde tercihli müsaadeler vererek yaptırdığı 
anlaşılanlar hakkında Meclis soruşturması yapıl-

:: mâsını istemek mevkiinde bulunuyoruz. 
• ''•"'" ^Bundan evvel de eski Ticaret Bakanı Sayın 

• Atıf tnari hakkında Meclis Tahkikatı açılması 
'^i&tenmişti. Fakat onun mahiyeti başka idi. 7 Ey-
' îül 'kararlarını vaktinden evvel ifşa ederek bazı 

şahıslara fuzuli menfaat sağlamak endişesinden 
Mö^uiştu. Ö zaman mesele tamamiyle tenevvür 
^etmedeiırMeclis tahkikatı açılmasına lüzum ol-
^hmftdiğı<"gönueuna varılmıştı. Halbuki bugünkü 

'Vaziyet, feuntanla mukayeseye imkân bırakmamak
tadır. Çünkü; memleketimizde açlık ve kıtlık 

'başlamış,' halk % 50 nispetinde arpa, çavdar ve 
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mısır ekmeği yemeye icbar edilmiş ve Hükümet
çe yabancı memleketlerden yüksek fiyatla buğ
day teminine teşebbüs olunmuştur, ^ u n u n ame
li faydası olacağını da ummuyoruz. <&ira; o ge-
1 inciye kadar mahsul idrak ;edilmiş »laçaktır. 

Sayın 'Atıf İnan, Ahmet Oğuz arkadaşımızın 
bir sualine verdiği ceyaptai«Iîamdoİ8un bugün
kü ihtiyacımız tamamiyle hesaplı deHeeek.ışekil-
dedir. İleride buğday sıkıntısına düşme vaziye
tinde değiliz. Mahsul vaziyetimizin müsait oluşu 
itibariyle yalnız önümüzdeki yıl değil, ondan 
sonraki yılda dahi bazı düşüncelerin tecelli ede
ceği mahiyette bulunuyor.» demişti. 

Görülüyor ki; durum hiç te Sayın İnan'm 
inandığı şekilde tezahür etmemiş, aradan henüz 
on ay kadar bir zaman bile geçmeden sıkıntı baş
lamış değil, açlık tehlikesi kendisini hissettir
miştir. 

Hattâ bunu Sayın Saka Hükümetinin almak 
ıstırarında kaldığı kaput bezi tevzii mukabilinde 
hububat satmalına -kararı bile önliyememiş, bazı 
bölgelerde açlık feryadı ayyuka çıkmıştır. Mem
leketimizde mahsul zamanına kadar ihtiyacı kar
şı lıyabilecek miktarda hububat mevcut olduğu 
halde bir taraftan fiyat politikasının isabetsiz
liği, bir taraftan yabancı memleketlere yapılan 
ihraeat miktarının fazlalığı, diğer taraftan stok 
ihtiyacı karşılıyacak seviyede tutulması için lâ
zımgelen tedbirlerde kusur edilmesi ve nihayet 
her tedbirin çok •evvelden alındığına-dair yetkili
ler tarafındau bu kürsüden zaman zaman verilen 
izahatın Yüksek Meclisinizi oyalayıcı mahiyette 
olması bakımlarından üzerinde ehemmiyetle du
rulmasında bugün için bir zaruret ve mecburiyet 
bulunduğuna kaniiz. 

Sonra Sayın İnan, iki gün'evvelki konuşma
larında, harice hububat satışlarının o zamana 
göre zaruri idi, memleketin dövize ihtiyacı var
dı. Bunu temin etmek mecburiyetinde idik, dedi. 

Arkadaşar; biz o zaman harice hububat sa
tışı yapmak zaruret ve mecburiyetinde değildik. 
Dünya yıkıcı bir harbten yeni kurtulmuştu. Aç 
bir vaziyette idi. Her taraftan hububat istekleri 
başlamıştı. Daha müsait şartlarla ve bilhassa do
larla satış yapmak mümkündü. Buna rağmen 
hububatın mühim bir kısmı İngiliz lirası ile sa
tılmıştır. 

Bu yüzden takriben 180 milyon "Türk lirası 
tutarındaki 16 milyona yakm isterlin -domauş 
vaziyettedir. 
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Bu dövizden bugün istifade edilemediği gibi 

altın değerindeki hububatımız da basiretsiz ve be
ceriksiz hareketler yüzünden elden çıkarılmış bu
lunmaktadır. 

Atıf İnan yine bir konuşmasında buğday fi
yatlarının düşüklüğünden bahseden Oğuz arka
daşımıza verdikleri cevapta şöyle demişdi. «Ay
nen arzediyorunı: *$ylûl ortasında Ş ikagoda buğ
dayın fiyat farkı 23 kuruştur. Ahmet Oğuz ar
kadaşımızın dediği buğday fiyatı 81 hektolitrelik 
buğday içindir. İçinde maddei ecnebiye yoktur. 
Bu vasıfta buğday bizde ne kadar vardır? Bina
enaleyh bizimkilerin vasfına yakın ve hattâ 
üstün olan Şikago buğdayını misal olarak alır
sak isabetli olur. • §ikago buğdayının fop fiyatı 
23 kuruş olduğuna göre bu buğdayı getirip mem
leketimizde istihlâk straek mecburiyetinde kalır
sak, "AUâlı bizi bu vaziyete düşmekten esirgesin, 
28 .kuruşa mal edeceğiz.» 

(Görüyorsunuz ki, arkadaşlar Sayın Atıf İna
nın candan temennisine rağmen isabetsiz ka
rarlar ve satışlar yününden bugün bu elîm va
ziyete, düşmüş bulunuyoruz. 28 kuruşa mal edi
leceği bil diıdlen buğdayı, da kontrollü piyasadan 
.35 -40 kuruşa temin imkânını bulur ve vaktinde 
getirebilirsek AUâha şükrederek Hükümeti de 
muvaffakiyetinden dolayı alkışlayacak ve bize 
yardım elini uzattığından dolayı da Amerikan 
Hükümetine minnettar kalacağız. Bendeniz ihra
cat rakamları üzerinde durmayı faydalı görmü
yorum. 446 bin tonun şu kadarı buğday, bu ka
darı arpa ve çavdar olmuş bugün için bunun bir 
kıymeti yoktur. Çünkü ne olursa olsun isabet
sizlik meydana çıkmış, korkulan hâdise vuku bul
muştur. önümüzdeki ayların ne göstereceği de 
henüz katiyetle gösterilemez. 

Hulâsa: 
Mesnetsiz ve isabetsiz kararları, Yüksek He

yetinizi oyalayıcı mahiyette sözleriyle izah ve 
müdafaa eden ve bu kararların tatbikatından 
olan hububat ihracı işini bazı şahıslara tercihan 
ihraç müsaadesi vermek suretiyle ayrıca ıstıraplı 
bir hava yaratan eski Ticaret Bakanı sayın Atıf 
înan hakkında Meclis tahkikatı açılmasına karar 
verilmesini rica ediyorum. 

Halk Partisi Meclis Gurupunea hakkında tah
kikat açılmasına lüzum olmadığına karar veril
diğini öğrenmiş bnlunuyoruz. 

t o p r a k Ofiste yapılan yolsuzlukların mahke
meye intikal etmesiyle bu mesele arasında bir ir-
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tibat aramaya imkân yoktur. Çünkü: mi; keyfi
yet bakımından ayrı bir mahiyet arZ^^ekte-
d h - . >•'• - - • • V V : : - . : 

Vereceğiniz, isabetli karar, adalelin tecellisini 
temin edecek ve Türk Milleti, sorumlu mevkide 
olup ta basiretsiz ve yolsuz hareket edenler hak
kında çok yerinde ve âdilâne kararı verecek olan 
Yüksek Heyetinizi tebcil edecektir. , * 

AHMEP VE^İROOLU (Afyim. Karahİsar) 
—• Sayın arkadaşlar. Yüksek malûmunuz oldu
ğu üzere, bahismevzuu edilen r hububat ihracı 
hakkında, evvelce sözlü soru ve Meclis soruş
turması yapılmasına dair önergeler verilmiş ve 
bu münasebetle 1947 yılının Aralık ayı için
de bu Yüksek kürsüden konuşarak Ticaret es
ki Bakanı Sayın Atıf İnan hakkında Meclis so
ruşturması yapılması lâzımgeldiğini Yüksek 
Heyetinize arzetmiştim. 

Aradan dört ay kadar zaman .geçtikten son
ra, bu meselenin tekrar bahismevzuu edildiği 
ve yine Meclis tahkikatı yapılması istenildiği 
şu anda, umumi efkârı uzun zamandanberl il
gilendiren aynı dert etrafında; yeni muttali 
olduğum bu işlerdeki pürüzleri bu Yüksek kür 
süden Yüksek Meclise ve Türk Milletine karşı 
açıklamak sebebiyle söz almış olduğumu arze-
derim. 

.Surasmı tebarüz ettirmek isterim vki:/ 
Sayın Atıf İnan, bundan evvelki Birleşim

de.söyledikleri gibi, bu defa da kendilerine ^ar
şı bir husumet havası yaratılmak istenildiğine 
zerre kadar şüphe etmesinler. 

Çünkü Yüksek Mecliste aranıza , a t ı lmaz
dan önce, ne ben kendisini ve ne de o beni ta
nırdı. 

Eğer biz Milletvekilleri üzerimizeraldjgimız 
önemli vazifeler dolayısiyle ıttılaımızâ gelen, 
Memleket ve Millet zararına olan her işi, bu 
Yüksek kürsüden konuşmaz ve Yüksek Heye
tinize maruzatta bulunmazsak, omurlarımıza 
yüklendiğimiz Türk Milletinin vebâîfrideri m\k 
kurtulamayız. 

Arkadaşlar işte bu sebeple, İktisadi'Devlet 
Teşekkülleri Umumi Heyetinden seçilerek t o p 
rak mahsulleri Ofisi bilanço ve muamelâtını in
celemek üzere ayrılmış plan komisyondan "ça
lışan bir arkadaşınız sifatiyle müşâtte&eîe^îmi 
arzediyorum. :'-:i-

Hububat ihracında tatbik edilmiş olan usul-
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Buğday 35,14,4 İsterlin karşılığı 403,02 
siha buğday 32,19,4 » » 371,99 
Karışık buğday 34,6,10 » » 387,51 
Çavdar 27,9,6 » » 310,02 
Şiha çavdar 24,14,4 » » 278,90 
Beyaz arpa 26,10,00 » » 299,02 
.Çajpr arpa ve 
şilja arpa ,, 23,7,2 » » 265,57 

Bu fiyatlar üzerinden yapılan satışlarda fi
ilen 12 Mayıs 1946 tarihinde başlıyarak 21/Ma-
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lere ye muamelelere göre saym Atıf Înan'ın 
günâhı çoktur. Terazinin bir kefesine bu ihraç 
salâhiyetini ve diğer kefesine de ihracata tatbik 
edilen Atıf înan' ın muamelelerini koyacak 
olursak, Înan'ın kabahatli olduğunu gösteren 
.kefe bir tarafa ağdırır. 
, rBu benim şahsi kanaatimdir, ve böyle ol
duğuna inandığım için Ofiste saym arkadaşla
rımızla görevimizi yaparken tesadüf edebildi
ğim aksaklıkları şöylece izah edeceğim. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğün
den Ticaret Bakanlığına yazılan ve Bakanlığın 
6 . VI . 1945 tarihli «olur» işaretiyle tasdik 
edilmiş olan tezkerede: 

«Sermaye bakımından külfet ve riske gir
meye cesaret edemiyen bir kısım tüccarın ko-
nıüsyoncu olarak çalışmak istedikleri ve (bu 
gibi aracıların %3 kadar komüsyon mukabilin
de hizmetlerinden faydalanmayı yerinde ve uy
gun görüldüğü)» bildirilmiştir. 

IJakanlıktan müsaade alındıktan ve harici 
satış; fiyatları tesbit edildikten sonra 5 Mayıs 
1946 tarihli sirkülerle ihracatçı birliklere teb
liğ edilmiş ise de; o tarihlerde Avrupanm iaşe
sini üzerine alan UNRA faaliyette bulundu
ğundan, tesbit edilen fiyatlar fazla görülmış ve 
talip zuhuı4 etmemiştir. Bunun üzerine ihraç fi
yatları biraz sonra arzedeceğim veçhile yeni
den tanzim ve 24 Haziran 1946 tarihli sirküler
le yine ihracatçı birliklere tebliğ olunmuştur. 
Aupak her iki sirkülere de, aracılara komüsyon 
verileceğine dair bir kayıt konulmamıştır. 

%3 komüsyon; Bakanlığın tasdikiyle 20 . 
TX . 1946 tarihinde %2 ye indirilmiştir. 

24 Haziran 1946 tarihli sirkülerle, hububat 
satışı için tasvip olunan fiyatlar ton itibariyle 
şöyledir; 

LiraK. 
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yıs 1947 de bitmiştir. Ve bütün satışlar dökme 

ve F. O. B. olarak yapılmıştır. 
ihracat için ayrılan kontenjan miktarı: 
1945 - 1946 mahsul rekoltesinden ve ambar 

mevcutlarından harice satılmak üzere 330 bin 
ton arpa, 205 bin ton buğday, 60 bin ton yulaf, 
77 bin ton çavdar ki ; ceman 672 bin ton hubu
bat lal'sis edilmiş elde bulunan düşük kalite
deki bakliyatın hepsini satmak kararlaştırılmış 
ise de, rekoltenin evvelce yapılan tahminlerden 
noksan oluşu, kontejandan ancak 227 bin tonu 
1946 da teslim edilmek suretiyle 496 bin küsur 
ton satıldıktan sonra; haricî satışlar (stokların 
azalmasından ve memleket iaşesinde zorluk hâ
sıl olacağı endişesiyle) 1947 sonlarında durdu
rulmuştur. 

Hububatın satış şekilleri: 
Ticaret Bakanlığı memurları ile, Ofisin yet

kili memurlarından mürekkep bir komisyonda 
tesbit edilen 14/Ekim/1946 tarihli, haricî satış 
protokolunda: 

(Haricî satışların Ofis tarafından doğrudan 
doğruya yapılması kararlaştırılmış olmakla be
raber) bu protokolün 3 ncü maddesinin 5 nci 
fıkrasında: Ofisin, dış satışları, tüccarın aracılı
ğına da müracaat suretiyle yapılabileceği tas
rih olunmuş ise de; fiilî satışlarda bu tarihten 
evvel başlamış bulunduğu anlaşılmıştır k i ; bu 
satışlar mahiyetleri itibariyle üç kısma ayrıl
maktadır. 

1. Ofis tarafından doğrudan doğruya ya
pılan satışlar. 

Müfredatı Umumi Murakabe Heyeti raporu
na. bağlı cetvelde görüldüğü üzere, 14/Ma-
yıs/1946 tarihiyle, 21/Mayıs/1947 arasında muh
telif aylarda buğday, arpa, çavdar, ve mısır ol
mak üzere ceman 193,080 ton hububat satılmış 
ve bu suretle aracılara verilecek olan komüs-
yonlar ofise kalmıştır. 

2. Aracı tacirlere komüsyon vermeksizin 
yapılan satışlar: Ofisten kendi hesaplarına ko-
müsyonsuz satmalmak ve hariçteki alıcılara di
ledikleri fiyatla satmak ve aradaki fiyat farkın
dan istifade etmek suretiyle yapılan satış mua
meleleri 21 Haziran 1946 tarihinden 1947 Nisan 
tarihine kadar her nevi hububat ve 5 Şubat 1946 
dan 18 Nisan 1947 tarihine kadar darı ve bak
liyat üzerinden cereyan etmiş ve bu tarihler ara
sında her ay muhtelif satışlar yapılmıştır. Bu 
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satışların umumî yekûnu 106.078 küsur ton hu
bubat ve bakliyattan ibarettir. 

3. Üçüncüsü de; aracı tacirlere konıüsyon 
vermek suretiyle yapılan satışlar olup bunlar 
ise 14 Ağustos 1946 dan 21 Kasım 1946 tarihine 
kadar her nevi hububat üzerinden ve her ayın 
muhtelif günlerinde satılmış ve yalnız bir parti no
hut, 12 Nisan 1946 da satılmıştır. Bunların mik
tarı : 

Buğday 59 500 ton, 
Arpa 119 738 » ve 635 kilo, 
Yulaf 535 » 
Çavdar 11 221 » 700 kilo, 
Mercimek 940 » 
Nohut 500 » ki ceman 192. 

435 ton 605 kilo olup bu satışlar için Ofis tara
fından dâhildeki alıcı tacirlere önce % 3 ve 20 
Eylül 1946 tarihinden sonra % 2 ve 1946 Tem
muz, Eylül, Ekim, Kasım aralarındaki Türkiye'
de iki firmaya satılan 11.123.655.- lira tutarında 
ceman 57.794 ton buğday, arpa ve çavdarın sa
tış muamelesini takip eden bu firmaların tel
lâlına - zannederim Fehmi Çal isminde bir ada
ma 105.618.- lira ödenmiştir. Binaenaleyh ko-
müsyonlu satışlar için, Ofis tarafmdan aracı ta
cirlere ödenmiş olan komüsyonlu ve tellaliye 
yekûnu 903 317 liraya baliğ olmuştur . 

Umumî Murakabe Heyeti raporunda da be
lirtildiği üzere: Sabit fiyatlarla aynı şartlar al
tında yapılan ve aynı aylarda cereyan den hari
cî satışlar için bir kısım firma ve tacirlere ko-
müsyon verilmediği ve bunlar Ofisten aldıkları 
fiyatlarla harice sattıkları fazla fiyat arasındaki 
farktan istifade etmekle kanaat ettikleri halde, 
diğer kısım firma ve tacirlere ayrıca (diş kira
sı olarak) % 3 ile 2 arasında bir komüsyon ve 
°/c de yarım tellaliye verilmesi şeklinde cereyan 
eden muameledeki tercih sebepleri (kendi inisi
yatifiyle çalışmıyan ve daimî olarak Ticaret 
Bakanlığı baskısı ile muamelesini yürütmeye 
mecbur bulunmuş olan Toprak Mahsulleri Ofi
sinin» yetkili memurları tarafından verilen 
izahat tatminkâr görülememiş olup bu husus
lar ancak bir tahkik mevzuu olmakla tezahür 
edecek olan ozamanki Ticaret Bakanının ce
vaplandırması lâzımgelen konulardır. 

Yüzde üç komüsyon ile satış: 
2 ve 14 Ağustos 1946 tarihlerinde müşterek 

iki firmaya dört partide satılan cem'an 28 mil-
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yon 551 263 lira tutarında yüz bin^tön arpa ile 
20 bin ton buğday için firmalara 710 -40Ö lirako^ 
müsyon verilmiş ve teslimat 7 Eylül 1946--dan^ 
sonra ikmal edildiği cihetle; İngiliz lirasında > 
Eylül 1946 dan sonra hustde gfclert farktan do~-
layı, firmalar Ofisten ayrıca 400 bin lira daha^ 
komüsyon talebinde bulunmuşlar ve Ticaret' 
Mahkemesinde alacak dâvası açmışlardır^ • " 

Satış şartlarında bu iki firma lehinde Of idce' 
kabul edilen, ve diğer satış şartlarında bulun--
mıyan hususiyetlerle verilen konıüsyönün faz
lalığı dolayısiyle. Umumi Murakabe Heyeti râ- ' 
porunda dahi bu satışlar hulâsa olarak şimdi 
arzedeceğim şu suretlerle tenkit edilmiştir; ""' 

1. Ofis elindeki malın kalitesi önceden tet
kik ve tâyin edilmediği cihetle, mukavelede ar
paların hektolitresi 60 - 61 olarak tesbit ettiği 
halde; arpaların mühim miktarı kalite itiba
riyle normalin üstünde iyi çıktığı;' 

2. Yabancı madde nispeti %% ten fazla olur-
sa, her fazla çıkan %1 için firma lehine fiyat:.; 
tan tenzilât kabul edildiği halde,.%5 den nojkr.'. 
san çıkacak ecnebi maddeler için Ofis, lehine 
fiyata aynı nispette bir zam yapılması muka
velede derpiş edilmediği cihetle, hektolitre ye 
yabancı farklarından dolayı bir milyon 3Ö0 bin 
lira tenzilât kaydedildiği; . 

3. Diğer satışlarda, alıcılar •. mukayeledş- • 
muayyen müddet zarfında hububatı Ofis am- . 
barlarından alamadığı takdirde her geçen gün 
için ton başına 30 kuruş ardiye, ücreti v^rm^yi 
kabul ettikleri halde, yalnız bu firmaya ton , 
başına ardiye ücretinden %50 ,tenzilât yapd-
mış ve ardiye ücretinden 235 000 lira; Ofisin 
alacağı tahakkuk etmiş ise deh teslimatın ;mu-, 
kavele müddeti içinde Ofis tarafından yapıla- , 
madığmdan ücretin firmalardan tahsiline,dm-., 
kân kalmadığı; 

4. Mukavele gereğince firmalara 50 bin • 
ton Anadolu beyaz arpa ve 25 000< ton siha ça
kır ve 25 000 ton sihabeyaz satmayı taahhüty; 
ederek, siha menşeli bu iki nevi 50 000 tön arpa : 
fiyatından ton basma iki isterlin / tenzilât ka-; 
bul ettiği ve bununla beraber taahhüt eylediği-> 
50 000 ton siha arpasına mukabil ancak 18 S75> 
ton teslim edebildiği ve üst tarafının Anadolu i 
arpası ile ikmâl eylediği ve kabul edilen fiyat 
tenzilâtı, tesbit edilen para fiyatına nispetle;. 
426.000 lira tenzilât ölüp yukardanberi saydı -

171 



B : 52 28.4 
ğınvOfiş alçyhtiiüg bu farkların yekûnu 1.961,000 
liraf,)4e«0İlCCiyöpTİ mıştır, Sirkülerde mevzuuba-
hisifidilmi^n,ifakst Bakanlığın tasvibi ile İdare 
Mejeiisi.kfljj'arJ'ıiknîabul edilen had dahilinde 
olup*jö$e#eıftr710,OÖO lira komüsyon da ilâve edil-
diğitskdirderbu miktar takriben 2.6,71.000 lira
ya fb&iiğTolmaktadır ki, ton başına 22 lira 73 
kuruş tenzilât payı isabet etmektedir ki, bu iki 
firröa, iç ia ; kabul , edilen istisnai şartların dahi 
diğer tımoımi şartlar gibi tacirlerin ıttılaına ulaş-
tırılmak-üze^e, [ihracatçı birliklere tebliği lâzım 
gelirken ...buj muamelenin yapılmadığı anlaşıl
makta^.. ,: , . , , 

Netice M t ü n haricî satışlarda olduğu gibi, 
bu iki firm,ay,a karşı kabul edilen istisnai şart
ların Ticaret Bakanlığından alınmış olan yetki
lere dayanılmış :buİunmaktadır. Ancak, 

24/Haziran 1946 tarihli sirkülerle haricî satış 
fiyatları şartları, (Komüsyon kaydı hariç olmak 
üzere), ihracatçı birliklere tebliğ edildiği halde 
bu şartlar hâricinde iki firma için kabul edilen 
istisnai tâdil 'şarttarinm da adıgeçen birliklere 
tebliğ Edilmemesi muameledeki aksaklıkları gös
termektedir. 

Üîger sa t ış la^aM aksaklıklardan bazıları: 
Ertesi, yıla ihtiyat devredemiyecek bir nis

pette hububat stoklarının azalması üzerine buğ
day ve çavdar satışına son verilerek keyfiyet 
Ofis1 Umum Müdürlüğünden 13 . İT. 1946 tarih 
ve 20*; 2ÖÖİ sayılı mektupla ihracatçılar birlik
lerine;4 bıi iki mahsulün şimdilik satışına nihayet 
verildiği bildirilmiştir. Bu tarihten evvel Ofis
ten ikiıici partisi % 2 komüsyonlu olmak üzere 
7 parttde ceman "23.140 ton hububat satmaları 
îstâıifetiİ'dö bir firma, 9 .11.1946 tarihli bir tel
graf ile Ofise müracaat ederek Aralık ve Ocak 
a y l a r ı n a teslihi edilmek şartiyle 20.000 ton buğ
day îstenriş ise de,' Ofisten ayni tarihte bu fir
maya (harice satılacak buğday kalmadığı) ce
vabı -verilmiştir. Buna rağmen, İtalya'da bulu
nan Türk tebaasından bir şahıs 25 Kasım 1946 
telgrafı 'ile yine biraz evvel arzedilen firma va-
sıtam^le 20:000 tön ibuğday talebini tekrarlıyor. 
Bu tarihlerde Ankara'ya gelen mümessili de 
meıiiieeSşaplara'rağmen, Ofisten 20.000 ton buğ
day satıhalmaya muvaffak oluyor. (Bu firma 
malfftı»'olduğu-üzere Karalar firmasıdır) Ve 
Of isi Ihüum*'Müdürtüğü ile firma yani Trak Şir-, 
keti' frfcnıına Bekit*; Kara arasında akdedilen 24 
Aralık:.W46 tarihli mukaveledeki satış şartları, 
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diğer alıcılarla yapılan mukavele şartlarına uy
gun olmakla beraber bu mukavelede tediye şart
ları şu şekilde değiştiriliyor. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Reis bey hatibin sözü 20 dakikayı geçmiştir. 
(Sağdan devam sesleri) 

A1IMED VEZİROĞLU (Devamla) — Mem
leket ve Millet menfaati olduğu için devam et
meme müsaadenizi rica edeceğim. (Soldan gürül* •. 
tüler) 

BAŞKAN — Saate bakıyorum, birkaç daki
kaları daha vardır, devam etsinler. 

AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Teşek^ 
kür ederim. 

«Mukavelenin 17 nei maddesi gereğince» 
ihraç edilecek buğday mukabilinde (Serbest dö
viz tediyesine müstenit pamuklu mensucat ter-
cihan basma ve kaputbezi) Ticaret Bakanlığı 
Dış Ticaret Dairesince uygun görülecek fiyat
larla Türkiye'ye ithal etmeyi, buğday bedeli
ne tekabül eden miktarda manifaturanın «İtal
ya mensucat sanayicileri veya firmalarınca 
memleketimiz de satılmasını temin ve Ticaret 
ve Ekonomi Bakanlıklarınca müştereken tesbit 
edilecek müessese de bunları ithal eder.» 
kayıtlariyle şirketin taahhüt ettiği buğday be
deli kadar manifaturanın Trak Şirketince mem
leketimizde sattırılması sağlanmadığı takdirde 
şirketçe temin edilemiyen manifatura tutarına 
tekabül eden buğdayın beher tonu için şirket 
Toprak Mahsulleri Ofisine bir isterlin tazminat 
vermeyi peşinen taahhüt kabul eylediği, Trak 
Şirketi alacağı uygun fiyatla manifatura obsi-
yonları Ofise yazı ile bildirdiği tarihten iti
baren obsiyonları beş gün içinde cevaplandırma
dığı takdirde cevapsız kalan opsiyona ait mik
tar için şirketin taahhüdü hükümsüz kalacağı, 
şartları tesbit olunmuştur. 

Mukavele gereğince Anadolu buğdayının 
lonıı 35, 14,4 isterlindir. Seyhan Buğdayının 
tonu 32, 19,4 isterlindir. 

Harice buğday satışları durdurulmuş oldu
ğu halde bu şirkete istisnaen 20 bin ton buğday 
sattırılmasmdaki yegâne âmil, o tarihte mem
leketin muhtaç olduğu pamuklu ithalinin sağ
lanması olduğu diye gösterilmiştir. Ve bu mak
sadı temin için elde buğday stoku bulunmadı
ğından satışa son verilmezden evvel mukavele 
ile İngilizlere satılmış, fakat henüz tama-
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ıniyle teslim edilmemiş bulunan taahhüt altın
daki 125 bin ton buğdaylardan kısmak suretiy
le, 7 471 671 Türk lirası tutarında, 14 282 tonu 
Anadolu, 4 717 tonu da siha menşeli ceman 19 
bin ton buğday teslim edildiği ve geri kalan 
bin tonu verilemediği anlaşılmıştır. 

Bundan başka, mukavelede manifaturaların 
nevine göre o tarihteki fiyatlarının tâyin ve 
muadil kıymet ölçüsünün istelir olduğu tasrih 
olunmaması, ve malların Türkiye'ye idhal ve 
Ofise teslim tarihleri tesbit edilmemiş olması. 

Arzolunan bu mukavele metinlerinde görül
düğü veçhile, manifaturaların Türkiye'ye id-
halini şirket taahhüt ettiği halde, mukavelenin 
daha aşağıki satırlarında bu malların İtalyan 
firmalarınca memleketimizde satılmasının te
mini kayıt konulmuş iken diğer cihetten, Tica
ret ve Ekonomi Bakanlarının müştereken tesbit 
edeceği müessesenin bunları memlekete idhali 
lüzumunun ileri sürülmesi gibi muğlak ve mü-
tenakız şartların mevcudiyeti yüzünden mani
fatura (Roma Ticaret Ataşemizin takibi ve An
kara'da İtalyan Sefareti nezdinde yapılan te
şebbüs neticesinde İtalyan Hükümetinden mü
saade alındığı halde) bugüne kadar şirket ta
rafından teklif aydınlanan fiyatlar yüksek gö
rüldüğünden, memlekete idhal edilememiştir. 
Bu hususta daha başka arzedeceğim cihetler var 
ise de mahzurlu gördüğüm için yalnız bu kısım
dan sarfı nazar ediyorum. 

Yalnız şu kadarını arzedeceğim ki; Bekir Ka
ra bu mukaveleyi yaparken yalnız buğday alıp 
ihraç etmeyi düşünmüş fakat manifatura teslim 
mecburiyeti için kendisini bağlamamıştır. Yani 
mukavele muvazaa şeklindedir. Bir taraflı ya
pılmıştır. Bu Bekir Kara meselesinin neticesine 
varalım. 

Ticaret Bakanlığının şifahi emir ve tasvibi ile 
Ofisçe yapılan hususi takas işinin müşkülât arzet-
mesi üzerine, keyfiyet Ofis tarafından 26 Nisan 
1947 tarih 32/15, 504 sayılı tezkere ile mezkûr 
Bakanlığa arzedilmiş ve yapılacak muamele so-
rulmuşsa da, Bakanlıktan verilen 23 Mayıs 1947 
tarih 6/3057 sayılı cevapta : «tezkerenin aynen 
iade olunduğu ve bu konuda direktif alınmak 
üzere Genel Müdür Hamit Koray'ın. Sayın Ba
kanla şahsan temasa geçmesi arzusu izhar olun
duğu» bildirilmiştir. 

Diğer taraftan Bakanlık Hukuk Müşavirli
ğinden mesele hakkında alman mütalâanamenin 
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altma müsteşar tarafından yazılan 29 . I I . 1947 
tarihli derkenarda: (Bu konuda, Bakanın baş
kanlığı altında bir komisyon tarafından tetkik 
edileceği işaret olunarak mütalâaname Ofise gön-
derilmişse de, mevzu yine bugün bu arzettiğim 
lıalde yerinde saymaktadır. Mukaveledeki şart
lardan buğday ihracına dair olan kısımdan başka 
diğer şartlar tahakkuk etmemiştir. Bundan baş
ka buğday satışının 13 . X I . 1946 tarihinde dur
durulmasından sonra 18 . X I . 1946 tarihinde İs
tanbul'da bir firmaya dahi hem de % 2 komüs-
yonla 500 ton buğdayın satılmış olması keyfi
yetinin alâkadarlara tebliği bildirilmiş olduğu ve 
arpa satışına yeniden... 

BAŞKAN — Yirmi dakika müddetiniz bit
miştir. 

AIIMED VEZÎROĞLU (Devamla) — Yük
sek Heyetinize sığınırım. Bir dakika müsaade 
buyurun arkadaşlar. (Devam, devam sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Tüzüğün 88 nci 
maddesi: Kürsüden yazılı söylev okumak veya 
kâtibe okutmak olabilir, fakat okuma süresi 
20 dakikayı geçemez diyor. Arkadaşımızı beş 
dakika evvel ikaz ettim ve biraz tacil buyurunuz 
dedim. Heyeti Umumiyenin itirazı karşısında İç
tüzüğü tatbikte mazurum. Söz Tahtakılıç'indir. 

AHMET VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Tekrar söz istiyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; 8 nci Büyük Millet Meclisi, 
aşağı yukarı birinci oturumunu yaptığmdanberi 
bugün tekrar bahis konusu olan mevzua türlü ve
silelerle temas etmiştir. Buna rağmen mesele 
mahiyetine uygun bir şekilde tetkik edilemedi. 
Kfkârı umumiyede ileri sürülen iddialara cevap 
verecek bir tarzda tecelli edecek Meclis karariyle 
bir neticeye bağlanmadığı için maalesef tekrar 
kürsüye gelmiş ve yeniden bir tek şahıs hakkında 
kasıtlı membalardan hareket edildiği iddialarının 
ortaya konmasına vesile teşkil etmiştir. 

Şahin Lâçin arkadaşımız bugünkü Grup top
lantısından bahsederken galiba talik keyfiyetini 
O. II. P. Meclis Gurupu bu iş hakkında tahkikat 
açılmamasına karar vermiş gibi ifade ettiler. 

Bendeniz evvelâ bu mevzu üzerinde durmak 
istiyorum. Hatırlarsınız ki, bu konu evvelâ 
O. II. P. Meclis Gurupunda Aydın Milletvekili 
Emin Bilgen arkadaş tarafından verilen bir 
sözlü soru ile ve bu sözlü sorunun C. H. P. 
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Meclis Gurupunda müzakeresi neticesinde, C. 11. 
P. Meclis Grupu tarafından, neşredilen tebliğ 
ile efkârı umumiyeye mal olmuş bir mevzudur. 
Bu tebliğ eski Ticaret Bakanı Atıf İnan'm 
mesuliyetini icabettiren bazı hususların müza
kere edildiğini madde madde tesbit ettikten son
ra Atıf tnan tarafından verilen izahata şöyle bir 
vasıf verilerek Halk Partisi Meclis Grupundaki 
müzakere ile kapanmış bulunuyordu: «Derin 
bir inancın ifadesi olan tezahürle karşılanmış

tır». Halk Partisi Meclis Grupunda bulunan arka
daşlar için bu belki ogünkü şartlar ve ogün veri
len izahatın topyekûn ifadesidir, müşterek kanaa
tidir denilebilir. Fakat ne efkârı umumiye, ne 
de Büyük Millet Meclisinin Heyeti Umumiyesi 
muvacehesinde bu inancın ne hukuk bakımın
dan, ne de demokrasi prensipleri bakımından bir 
kıymeti yoktur arkadaşlar. Gerçi bizim İçtüzü
ğümüz Meclis Gruplarını Meclisin bir cüzü ha
linde faaliyette bulunan" müesseseler olarak tarif 
etmiştir. Fakat kabul edersiniz ki, Meclis Gru
pu kararları ancak o grupa dâhil Milletvekilleri 
için birer disiplin mevzuu teşkil eden kararlar 
mahiyetindedir. Bunların ne hukuki mânası, ne 
siyasi mânası vardır. Ve Meclis Heyeti Umumi
yesi ve bilhassa millî hâkimiyet prensipleri 
bakımından millet için bir kıymet ifade etmez. 
(Sağdan bravo sesleri). 

Hal böyle olunca; aradan iki yıl geçmiştir. 
Bu konu, 1947 yılı bütçe müzakerelerinde, En
cümen müzakerelerinde, Eskişehir Milletvekili 
Abidin Potuoğlu arkadaşımızın 3 947 yılının 4 
ncü ayında yağmur durumunun müsait olmama
sı karşısında Hükümetçe ne gibi tedbirler alın
mıştır, hususi şartlarla bir takım kimselere hu
bubat ihraç müsaadesi verilmiş midir gibi bir 
takriri vesilesiyle tekrar Büyük Millet Meclisine 
gelmiş ve Büyük Millet Meclisinde o zaman Ti
caret Bakanı olan Atıf İnan sorunun esası şudur 
cevabını vermiştir: «Ancak kendilerinin temen
nileri hilâfında ve bütün bir Milletçe arzumuzun 
dışında (Şu son hafta içinde yağmur yağmamış 
olsaydı ona göre tedbirlerimiz ne olurdu diye dü
şünmüş vaziyetteydik. Şayet yağmur yağmazsa 
memlekette hububat mevcut olmasına rağmen 
satışlar üzerinde imsak başlarsa memleketin yi
yecek mevzuunda spekülâsyon hareketleri baş-
gösterirse tedbirlerimiz ne olması lâzımgelirdi 
diye konnşınuş ve bir karar vermiş vazi
yetteydik. Münasip gördüğü tedbirler ve ter-
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j tipler dosyamızda hazırdı Halimizden memnun 

olarak ve içinde bulunduğumuz şartların da 
müsait olması sevincini içden duyarak arzede-
rim ki; vaziyetin iyi olmaması ihtimali karşısın

da düşünmüş olduğumuz tedbirler de dosyada 
durmaktan daha ileriye gitmiyecek ve biz o ted
birlere başvurmak mecburiyetinden kurtulmuş 

1 olmanın sevinci içinde işlerimizi tanzime imkân 
bulacağız.» 

Ve bu ifade de- alkışlanmıştır. 
Sayın arkadaşlarım, bir hükümet tasavvur 

ediniz ki, onun mesul bir Bakanı kendisine dair 
olan bir iş hakkında Büyük Millet Meclisi huzu
runa çıkıyor, Türkiye'nin mahsul durumunda 
büyük bir kıymet ifade eden ilkbahar yağmur
ları yağdıktan sonra dahi eğer yağmur yağma
mış olsaydı, biz hükümet olarak tedbirlerimizi 
almış ve dosyamıza koymuştuk. Müsterih olunuz. 

Kaldı ki, yağmur yağdı. O tedbirleri, o dos
yaları bir daha açmıyacağız. Yağmur yağdı. 
Elbette Abidin Potuoğlu arkadaşımızı takrir 
vermeye sevkeden acıklı hava değişti. Fakat 
arkadaşlar, mesul Bakanın Meclis huzurunda 
verdiği, hazır olduğunu bildirdiği, dosyalardan 
hiçbirisi bugün meydanda yok. 

İkinci takrir şimdi Veziroğlu arkadaşımızın 
kürsüden ifade ettiği gibi Halk Partisi Meclis 
Grupunda mevzuubahis olan hususatm efkârı 
unıumiyeye. de intikal ettirilmek suretiyle, hâsıl 
olan inancın efkârı umumiyede de ve Meclis 
Heyeti Umumiyesinde hâsıl olabibnesi için bu 
soruların Mecliste açıklanması talebolunmuştu. 
Bu takririn müzakeresi de hepinizce malûmdur. 

Muhterem arkadaşlar; bu takrire cevap ver
mek mevkiinde olan yeni Tiearet Bakanı Mahmut 
Nedim Gündüzalp arkadaşımız evvelemirde soru 
mevzuunu teşkil eden hususların kendisinin selefi 

olan Bakanın mesuliyetini ifade ettiği için bunlar 
hakkında inceleme yapıldığına dair olan hava
dislerin doğru, olmadığını esasen bu hususta ken
disinin yetki sahibi olmadığını sarih bir şekilde 
ifade etmiş ve bize dosyalar üzerinde elde ettiği 
malûmatı, her bahis başında bu. malûmat dosya
lardan çıkarılmıştır, diyerek Büyük Meclise iza-

I hat vermiştir. 
Atıf înan 'm mesuliyeti bahsine taallûk eden 

j meselelerde sayın Mahmut Nedim'in bu tarzda ko-
f nuşması gayet tabiîdir*. Ve Anayasa Anlayışına 
! gayet uygundur arkadaşlar. Bu arada Mahmut 
I Nedim Gündüzalp arkadaşımızın izahatından öğ-
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reniyoruz ki, tüccarlar marifetiyle bakanlığı 
hububat ihracatı kararına sevkeden mülâhazalar, 
lıarb yıllarında ihraç imkânlarından tamamiyle 
mahrum kalmış olan zahire ihracatçılarına bu 
yolda normal ihracat kapısını açmak imkânını 
sağlamak olmuştur. 

Sayın Mahmut Nedim Gündüzalp devam edi
yor, «Ofisçe taliplerin eskidenberi zahire ihra
catçısı olup olmadıkları üzerinde durulmaktadır» 
Yine devam ederek «Kezalik Bakanlıkça tesbit 
edilen hadler dâhilinde satılabilecek hububat bu
lunduğu halde Ofisin şartlarına uygun teklifleri 
sebebsiz reddettiği ve tercihler yaptığı tebit olu
namamıştır. Ancak Ofis bakanlıktan yeniden sa
tış yetkileri aldıkça evvelki talepleri karşılan
mamış olanları araştırmaya lüzum görmeksizin 
yeni talepleri muameleye koynmşur» diyorlar. 

Şimdi arkadaşlar; demek ki, Ticaret Bakanlı
ğının tüccarlar vasıtasiyla ihracat yaptırmaya 
ve tüccarlara komüsyon teminine sevkeden âmil, 
harb yılları içinde ihraç imkânının bulunmaması 
suretiyle hiçbir iş yapamamış olan zahire tüc
carlarına bu imkânı sağlamak için alınmış bir 
tedbirdir. Meseleyi bu yönden ele alınca, kendi
sine beş bin ton hububat müsaadesi verilen ve 
40 gün evvel ihracatçı vesikası alan Suad Yurt-
koru'nun bu ihraç müsaadesini üç gün içinde 
nasıl temin edildiğini -düşünmek ell>ette ki hepi
miz için borçtur. 

Diğer taraftan 400 küsur talipten 26 kişiye 
ihraç müsaadesi verilirken her parti ihraç edil
meden evvel vâki olan talepler bir tarafa bıra
kılarak, yeni ihraç edilecek miktarlar için yeni
den vâki olan talepleri muameleye koymak, de
min arzettiğim prensipler mebdeinden hareket 

. eden Bakanlık için hiçbir zaman tevil ve tefsire 
müsait bulunmamaktadır. Sayın Atıf înan diyor
lar ki, Toprak Mahsulleri Ofisi bir taraflı dü
şünce ile dahi olsa akreditif açılmasını ihraç mü
saadesi verilmesi için bir sebeb olarak ele alma
mış hattâ akreditif açıldıktan sonra dahi Ofisin 
muvafakatinin şart konmasını tüccarlara tebliğ et
miştir. Bu esası ele alarak İngiliz îaşe Nazaretine 
satılan 125000 ton buğdaydan bu satış yapılıp ka
rarlaştırıldıktan sonra münhasıran vaktiyle akre
ditif açtırmıştır gibi bir sebeple Trak Şirketine 
verilen buğday müsaadesi hiçbir zaman bir da
irenin kendi salâhiyeti çerçevesinde yapabile
ceği bir iş değildir. Vaziyet şöyle; artık hubu
bat ihraç edilemiyeceğine dair tebligat yapıl -
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mış ve Hükümet siyasi mülâhazalar ve beynel
milel münasebetlerin tahtı tesirinde, biliyorsu
nuz Londra'da toplanan iaşe Konferansına iş
tirak etmiştik, orada bizden bazı talepler vâki 
olmuştu. Sonra da İngiltere İaşe Nezaretine 
125 biti ton buğday teslim etmeyi taahhüt et
miştik. Bu taahhüde rağmen Trak Şirketinin 
akreditif açtırılması hiçbir zaman Ofisi ilzam 
edecek bir hâdise olmaz. Trak Şirketinin 2.5 
bin ton buğday verebilmesi bu ofisin yetkisi ha
ricindedir. Bakanın müsaadesi alınmadan ce
reyan edebilecek bir muamele değildir. 

Hâdiseyi bu tarzda yahu/. Meclis zabıtlarına 
geçen ifadeleriyle tesbit etsek dahi, bugün mem
leketin çektiği ekmek sıkıntısı ve fiyat tesbitin-
de takibedilen yanlış politika, bizi geçmiş hâdi
selerin mesullerini aramak için yeniden harekete 
getirecek birer vesiledir. Bu sebeptendir ki, Ah
met Çınar arkadaşımızın, iki gün evvelki sözlü 
sorusu ile hâdiseyi yeniden Meclis huzurunda 
açıklaması, iki arkadaşımla bendenizi bu mese
lelerden dolayı eski Ticaret Bakanı Atıf İnan 
hakkında bir Meclis soruşturması açılması için 
teklif vermeye sevketmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, bu teklifimizden sonra 
bugün Ulus Gazetesinde Halk Partisi Meclis 
grupunun şu tebliğini okuyoruz : (Buğday ih
racı dolayısiyle eski Ticaret Bakanı hakkında 
Meclis soruşturması yapılmasına dair Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 26 Nisan 1948 tarihli 
oturumunda Başkanlığa sunulan ve Meclis gün
demine alınan önerge hakkında Grup Genel Ku
rulunda müzakere açılarak bir karara varılma
sını istiyen önergeler. » Şu halde, Halk Partisi 
Meclis Grupunda evvelâ bizim soruşturma tale
bine dair olan önergemiz okunmuş ve bu öner
ge hakkında müzakere açılmasına dair önerge
ler verilmiştir. Ondan sonra da söz alan muh
telif hatipler' bu konuya dair olan düşünceleri
ni bildirdiler. Bu arada eski Ticaret Bakanı 
Atıf İnan geniş açıklamalarda bulundu. Tabiî 
bu açıklamaların mahiyeti bizce meçhuldür. 
Tebliğin asıl dikkate şayan olan noktası şura-
sıdır. 

YUNUS MUAUMMER ALAKANT (Ma
nisa) — Bu, Partinin Grup tebliği, Grup kararı 
burada münakaşa edilir mi? Bu sadet hârici
dir. 

AHMET TAMTAK1LIÇ (Devamla) — 
Müzakere etmiyoruz, noktai nazar bildiriyoruz. 
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MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — I 

Alınmış şeydir, okuyun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — 

Şimdi ne netice çıkaracağımızı anlarsınız. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — 

Devam edin diyorum, yanlış anlamayın. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — 

Bereket versin ki, Ulus Gazetesinden okuyo
rum. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — 
Size hak verdik, arkadaşı haksız çıkardık. 

AHMET TAHTA KTL1Ç (Devamla) — 
"Kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı bahsedi
len bütün hususların Toprak Ofis bünyesinde 
üç aydanberi Hükümetçe tetkik ve tahkik konu
su yapıldığını, neticenin memleket umumi 
efkârını tatmin edici olması için key
fiyetin Maliye müfettişlerinden mürek
kep bir heyete tevdi ve havale edilmiş 
bulunduğunu ve kısa bir müddet içerisinde 
almılmasma çalışılan sonucun açıklana
cağını bildirdi, ve soruları cevaplandırıldı. Bu 
tahkikatın âzami bir ay içinde intaç edileceği, 
vukubulan sual üzerine Başbakan Yardımcısı 
tarafından tasrih edildi. Bunun üzerine Baş
kanlığa sunulan önergelerden Meclis soruştur
ması hakkındaki teklifin bu tetkikatm sonuna 
bırakılmasının karar altına alınmasına dair olan 
önerge çoğunlukla kabul edildi,,. I 

Muhterem arkadaşlar; bu tebliğ, ihtiva et
tiği mâna itibariyle, Anayasamızın ruhuna mu
haliftir. Çünkü kıymetli elemanlarla mücehhez 
olduğunu bildiğimiz Maliye Teftiş Heyeti her 
ne kadar kendilerine ait salâhiyet vesikasında 
Başbakanın imzasını dahi taşımalarına rağmen 
Hükümet emrinde ve Hükümetin göstereceği 
yerlerde vazife gören, bir tahkik heyetidir. 
(Sağdan, bravo sesleri). 

Halbuki Meclis soruşturması mevzuu sayın 
. Mahmut Nedim Gündüzalp'm da ifade ettiği gi
bi, bir Bakanın, bir Başkanın salâhiyeti dâhilin
de olmıyan, bir Bakanın şahsi mesuliyetinin, va
zifesini kötüye kullanmak veyahut vazifesini 
gereği gibi yapmamaktan mütevellit mesuliyetinin 
aranmasıdır. (Sağdan bravo sesleri) 

Görüyorsunuz ki, işi, Meclise verilmiş olan bir 
Soruşturma Önergesini vesile ittihaz ederek, 
Milletvekillerinden teşekkül eden Halk Partisi 
Meclis G.rupu huzurunda Hükümet; hayır, bu işi j 
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bugün mevzubahs etmek doğru değildir, çünkü 
ben hükümet olarak müfettişlerime bu işi ince
letmekteyim, neticesini size getiririm, ozaman 
kararınızı verirsiniz. Gurup da aynı telkini Mec
lise yapıyor. Hayır arkadaşlar. Meclisin yaptıra
cağı soruşturma, bir Maliye Teftiş Heyetinin 
yapacağı ve Hükümetin yaptıracağı bir soruş
turma değildir. (Sağdan bravo sesleri) 

Soruyorum sizlere, Maliye Teftiş Heyeti bi
liyorsunuz ki ; Refah Faciası dolayısiyle dahi 
mevzubahs olmuştur. Herhangi bir tahkikat he
yeti Meclis vasıtasiyle dahi olsa bir eski Bakan
dan sual soramaz, sorgu soramaz, tahkikat yapa
maz. Hal böyle olunca, doğrudan doğruya Baka
nın mesuliyeti aranan bir işde Maliye Müfettiş
ince yapılan tahkikat hiçbir zaman o işin te
hiri için mâkul ve meşru bir sebep olamaz. 
(Sağdan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; Birinci Büyük Mil
let Meclisinden, Sekizinci Büyük Millet Meclisi
ne kadar geçen Meclis hayatını biran için tet
kik ederek Türk Anayasasına göre Milletvekil
lerinin Milletvekilliği salâhiyetlerini kullanmak
ta parti kayıtlarının ne gibi neticeler tevlit et
tiğini hepiniz hatırlarsınız. Bu kararı Parlâmen
to hayatımızda siyasi, hukuki mânası itibariyle 
cidden bir hata olarak tesbit etmek lâzımdır. 
Bugün şu kürsüden Halk Partisi Milletvekili 
arkadaşlarıma hitab ediyorum . Mevzuu tekrar 
açıklıyarak muhtelif iddialar dermeyan edil
miştir. Daha evvel de Sayın Tezer Taşkıran 
arkadaşımız bir Bakan hakkında tahkikat açıl
masının ne gibi bir mâna ifade ettiğini bu kür
süden sarih olarak söyliyerek kendisinin evvelce 
verdiği önerge üzerine tahkikat açılması husu
sunda komisyon teşkil edilmesi talebinde bulun
muştu. Şimdi her birerleriniz, Parti Meclis Grup 
larını bir yana bırakarak Milletvekili olarak bu
gün reyinizi kullanmakta hangi mebdeden ha
reket edeceksiniz. Halk Partisi Milletvekili ar
kadaşlarım kendi Parti Gruplarınca bir karar 
neticesi disiplin kaydiyle kanaatlerini kullan
madan buradan ayrılmış bulunacaklardır. Ana
yasa hukuku için de bu gayrikabilî telif bir 
meseledir arkadaşlar. 

Siyasî meselerlerde iki türlü noktai nazar 
beyan edilen işlerde bu mevzuubahis olabilir. 

Fakat bir Bakanın kanuni mesuliyetinin a-
ranması lâzım mı, değil mi meselesini bir Ma
liye Teftiş Heyetinin tahkikatuun neticesine ta-
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Hk eden bir Meclis, hakikaten Anayasanın ruhu
na muhalif hareket etmiş olur. 

Bunu sarih kanaat olarak huzurunuzda ifade 
ediyorum. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaş
lar; Ahmed Veziroğlu arkadaşımız söz alıp bu 
kürsüden kendi fikirlerini beyan ederken, be
nim zamanımda cereyan etmiş olan bir satış mu
amelesinden de bahsettiler ve onun doğru olma
dığı yolunda mütalâalarda bulundular. 

AHMED VEZÎROĞLü (Afyon Karahisar) 
— Satışlardan değil, kararlardan bahsettim. 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Kendi-
leri,İktisadi Devlet Teşekkülleri Heyeti Umu-
miyesi toplandığı zaman.Toprak Ofisinin 1946 
muamelelerini tetkika memur olan komisyon 
arasında idiler. Orada bu kararları gördüler, tet
kik ettiler, belki orada da aynı mütalâaları söy
lediler. Fakat bu komisyon, yapılan muamelenin 
doğru olduğunu delilleri ile tesbit ederek Genel 
'Kurula arz etti. Genel Kurul da bunu kabul ede
rek tasdik etti. Fakat Genel Kurul tarafından 
bu muamelenin tasvip edilmiş olması Yüksek 
huzurunuzda bir kerre daha hattâ iki üç kerre 
daha mevzuubahis edilmesine mâni olamıyaca-
ğını takdir ettiğim için her zaman ve sorulduk
ça bu konular hakkında daima cevap vermeye 
daima hazır olacağım. Nitekim dünkü C. H. P. 
Grupu toplantısında da uzun uzadıya bu iş hak
kında maruzatta bulundum. Halk Partisi Gru-
punda bulunan arkadaşlar bu mâruzâtımı tekrar 
ettiğim için biraz yorulacaklarsa da aflarını 
rica ederim. Çünkü dünkü Grup müzakeresinde 
hazır bulunmıyan arkadaşlarımında bu satışın 
mahiyetinden haberdar olmalarım çok arzu et
mekteyim. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Sizin te
miz olduğunuzdan eminiz. 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Arkadaş
lar ; bir defa herhangi bir hâdise yapıldığı za
man bunun doğru olup olmadığı yolunda bir fikir 
edinebilmek için o günleri tahattur etmek ve o 
günkü ahval ve şeraiti gözönünde tutmak lâ
zımdır. 

Afaki ve mücerret olarak şu kadar komüs
yon verilmiş, niçin verilmiş tarzında muhakeme 
yürütülürse daima hataya düşülür. Komüsyon 
verilecek zaman vardır, hiç verilmiyecek zaman 
vardır. Hakikaten bunların yerinde kullanılıp 
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1 kullanılmadığını anlamak için o günün şeraitini 

gözönünde tutmak zarureti vardır. Ben evvelâ 
ozamanki durumdan bahsedeceğim ve müsaade 
buyurursanız sizleri yormadan ifade etmeye ça
lışacağım. 

Toprak Mahsulleri Ofisi malûmu âliniz; 
Memleketin buğday ve hububat politikasını yürü
ten ve bu yolda vazife almış olan bir müessesedir. 
Memleketimiz bazı seneler kıtlık, bazı seneler 
bolluk içerisinde bulunur, ahvali havaiyeye tâ
bidir. Bol senelerde hububat fiyatları düşer, o 
zaman; Toprak Ofisi hububat mubayaa etmek 
mecburiyetinde kalır, müstahsili korur. Kıtlık 
senelerde hububatı piyasaya çıkarır ve fiyatla
rın çok yükselmesine mâni olur. 

Fevkalâde devirlerde Toprak Ofise bu va
zifesinden başka bir vazife daha verilmişti: Bü
yük şehirlerin, ordunun, mektep ve hastan';!r 
rin iaşesini temin etmek, ayrıca da kıtlık olan 
mahallere zahire yetiştirme... Bu vazife ile tav
zif edilen Ofisin sermayesi bu işleri tedvire mü
sait olmadığı içjn Merkez Bankasından para te
darik etmekte ve bu tedarik ettiği para mik
tarı arttıkça, şüphe yok ki, emisyon çoğal
makta ve bu da binnetice para istikrarı üze
rinde tesir yapmakta idi. O devirlere kadar 
Toprak Ofis Merkez Bankasından 120 milyon 

I liralık bir had dâhilinde bir istikrazda buluna
bilecek ve ayrıca da Ziraat Bankasından 30 
milyon lira kadar bir kredi alabilecekti. Bina
enaleyh Toprak Ofisi bu vazifeyi görebilmesi 
için elinde olması lâzımgelen bu sermayeye fa
iz vermek mecburiyetinde idi. Verilen bu fa
izler toprak mahsullerini fazla masrafa duçar 
ediyordu. Bunun yanında ayrıca Devlet tara
fından verilen bazı mütemmim vazifeler de me
selâ; pahalı alıp, ucuz satma gibi.. Bu mües
seseyi zarara duçar etmekte idi. Hal böyle iken 
o zaman Maliye Bakanı olan arkadaşımız Top- _ 
rak Ofisin Merkez Bankasından çekmekte ol
duğu paraların haddini tenkis etmesini istiyor
du. İşte Ofisin malî durumu bu idi. 

1946 yılı Haziranında Toprak Ofis elinde 
260 küsur bin ton kadar hububat mevcuttu. Bu
nun 120 küsur bin tonunu buğday, diğerini ar
pa ve sair hububat teşkil ediyordu. Ofis 1946 
mahsûl mevsimine bu istokla girmişti. 1946 
yılı mahsulâtı geçen senelere nazaran çok bere
ketli olmuştur. Her tarafta hububat piyasaya 

I arzediliyor ve Toprak Ofis tarafından satııı-
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alınması isteniyordu. Toprak Ofis halkın bu 
taleplerini karşılayabilmek için muhtelif mınt.a-
kalarda ye istasyon olmıyaıı yerlerde dahi 
alım merkezleri teşkil etmek zorunda kalmıştır. 
Bu işleri başarabilmesi için hem paraya ihtiyaç 
yar ve hem de elemana ihtiyacı olduğu gibi 
oralarda ambar kiralamak zorunda kalıyordu. 
Elinde bulunan hububat o devirlerde bilhassa: 
Arpa, yulaf, fasulye, nohut gibi mallarını sat-
maınıştı. Haziran aylarında bir sirküler neş
rediliyor. Bu sirkülerde % 3 e kadar konıüs
yon vereceğini vadediyor, fiyatları tesbit ede
rek, tüccarları bu satışları yapmaya davet edi
yordu. Birçok mutavassıtlar Toprak Mahsul
leri Ofisine müracaat ederek opsiyonlar alıyor
lar, fakat bunlardan hiçbirisi bu opsiyon müd
deti içinde satış yapamıyordu. Hazirandan 
Temmuz ayının nihayetine kadar bu şekilde 
20 - 30 firmaya verilen opsiyonlar hiçbir netice 
vermemişti. 

Bir taraftan halkın hububatın Ofis tarafın
dan satmalmması için müracaatı, öte taraftan 
Toprak Ofisin para kaynakları tazyik altında 
bulununca, Ofis için satış yapmak zarureti art
mıştı. 

% o konıüsyon verildiği halde talep vuku-
bulmaması Ofisi müşkül durumda bırakmıştı. 
Halkın kendi mahsulünün satmahnması için vu-
kubulan şiddetli talepleri bir başka âmilin te
siri altında vuku bulmakta idi. Takti ir buyu
rursunuz, biz o zaman buğday fiyatlarını 27 ku
ruştan 21 kuruşa tenzil etmiştik. Bugün ten
kit edilmekte olan bu mevzu o zaman takip olu
nan bir maksadın neticesi idi. Biz hayatı ucuz
latmak için sarfı mesai etmekte idik. Nitekim 
o mütemadi gayretlerimiz neticesindedir ki, 
hayat ucuzlamaya doğru yüz tutmuştu, Eko
nomi Bakanlığı kendi mamullerinde tedrici fi
yat indirimleri yapmakta, Ulaştırma Bakanlı
ğı tarifelerde mümkün olan hafifletmeleri ya
pabilmek için tetkiklerde bulunmakta, Ticaret 
Bakanlığınız mümkün mertebe memlekete faz
la döviz celbederek dışardan fazla mal getir
mek için gayretler sarf etmekte idi. 

Buğdayın 27 kuruştan 21 kuruşa tenzilini 
halk iyi karşılamıştı. Çünkü görüyordu ki, 
muntazam bir tempo dâhilinde hayat günden 
güne ucuzluyor ve kendi ihtiyaçlarını da gün
den güne daha ucuz alacağına da inanıyordu. 
21 kuruşa kadar Toprak Ofisi buğday satınala-
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cağını ilân edince bunun daha aşağıya düşece
ğinden korkan halk malını herkesten evvel sat
maya çalışıyordu. 

Bir başka hâdise bugünlerde bizi müşkül 
mevkie sokmuştur. Bu hâdise şudur; arkadaş
lar hepinizce malûmdur ki; Adana nııntakasmda 
yetişen arpa ve buğday Orta Anadolu'nun mah
sulâtı gibi dayanıklı değildir. O sene Adana'da 
mahsulün idrak mevsimi zamanlarında fazla 
yağmur yağdığı cihetle hububat bol ve bere
ketli olmuş ve fakat buna mukabil esasen da
yanma kabiliyeti olnnyan bu mahsûl eski sene
lerdeki kalitesine nazaran daha düşük bir ka
lite arzetmiş bulunuyordu. İstasyonlarda sarı 
renkte olması lâzımgelen arpa yığınları yemye
şil görünüyordu. Orada bulunan salahiyetli 
meni urları m iz, bilâhara gönderdiğimiz eksper
ler, daha sonra gönderdiğimiz yetkili zevat bize 
bu arpaların satılmıyaeak olursa yakın zaman
da istasyonlarda olduğu yevıW çürüyecek ve 
mahvolacak buna bir çare bulun, diye rapor
lar vermişlerdir, işte Dış satışların imkânsızlığı 
bol vaitler yaptığımız halde hiçbir talip zuhur 
etmemesi sermaye kıtlığı, halkın talebi bizi müş
kül durumda bırakmıştı. Ticari ihtiyaçlar için 
döviz ihtiyacımız da artmıştı, ozaman isterliııi 
de mumla arıyordum. O sırada Toprak Ofis bir 
teklifle karşı karşıya kaldı. Bu teklif de 100 
bin ton arpa isteniyordu. Bunun 50 000 tonu 
S. 1. II. A. menşeli yani Adana ve civarının ar
paları. .">() 000 tonu da Orta Anadolu arpası ola
caktı. Fakat çok düşük bir fiyat veriyorlardı 
ve teklifi yapan şirketler kendilerinin konıüsyon 
mukabilinde bu satışı yapacaklarını ve % 5 ko
ni üs.yon istediklerini bildirmişlerdi. Toprak Ofis 
bu teklifi iyi karşıladı. Beklediğimiz oldu diye 
bir gün Toprak Ofis (İeııel Müdürü yanıma gel
di, büyük ve faydalı bir teklif getiriyorum. 
dedi. izahat verdi. Düşündük. Acele etmiye-
lim, satalım, fakat bir taraftan da, acaba bunu 
nereye sevkedecekler. Bunu öğrenelim dedik. 
Fakat öğrenemedik. Komüsyoncıı kısa zamanda 
cevap bekliyordu. Uzun müzakerelerden sonra, 
komüsyoncuya yaptığımız mukabil teklifleri bil
dirdik. O da müşterisi ile haberleşti, neticede 
yalnız siha menşeli arpalarda tenzilâtı ve bizim 
için esaslı zarar teşkil etmiyecek olan diğer ba
zı talepleri de kabul ederek satışı yapabileceği
miz anlaşıldı. 

Bu arzettiğim ahval ve şerait karşısında 
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Ofis erkânı bu satışın yapılmasında faide oldu
ğuna karar verdi. Ve benden tasvip kararı isten
di. Ben de Toprak Ofisin bütün işlerinden me
sul ve onun dirijanı olan meclisi idarenin de 
bu işin yapılmasında fayda mülâhaza edip etme
diklerini anlamak için bu teklifin bir kerre de 
meclisi idarede konuşulmasını istedim. Meclisi 
idareye götürdüler onlar da kabul ettiler onlarda 
vakit geçirmiyelim dediler. O zaman vaziyeti 
Hükümet Başkanına da arzettim onun da tasvi
bi alındıktan sonra bu satışı yaptık bunu mütaa-
kıp 21000 ton da aynı vasıf ve kalitede dayanık
sız olan Siha menşeli buğday satışı yapılmıştır. 
Ne o satışda ne de Orta Anadolu hubu
batı satışında Ofisin ilân ettiği fiyatın 
dununda bir fiyatla satış olmamıştır. 
Eğer bu satışı arkadaşlarım; bunu ozaman 
biz bir muvaffakiyet saymıştık şimdi ne 
için oldu deniliyor sorarım ! Ozaman bu arpaları 
satmamış olsaydık ne olacaktı. Bunu memleket 
dâhilinde sarf edemeyecek hepsi istasyonlarda çü
rüyecekti, Nitekim ondan sonra 350 - 400 bin ton 
hububat satıldığı halde Seyhan menşeli arpa 
satılamamıştır. Bu satışın memlekete getirdiği 
döviz 30 milyon lira kadardır ve Ofisde devalü
asyon neticesi ele geçirdiği bu dövizleri fiyatlı 
satarak 14 milyon lira kadar kâr yapmıştır. 

Arkadaşlarım Komüsyon meselesinden bah
settiler. Mücerret olarak niçin komüsyon verili
yor denebilir, fakat Komüsyon vermeden birçok 
ahvalde iş görmenin mümkün olmadığını takdir 
buyurursunuz. Komüsyon denilen para verilmezse 
ticaret işlerinin dönmiyeceği aşikârdır! Yer yü
zünde böyle bir paranın verilmekte olduğu, hu» 
kuki mevzuatta kanunlarda yer aldığını, Komüs
yoncu diye bir sınıfın mevcut olduğunu hesaba 
katmak icabeder. Komüsyoncular alıcılarla kendi 
aralarındaki şartlara göre bazan aldığı paranın 
muayyen bir kısmını masraf olarak sarfetmekte-
dir. Bu işte de komüsyoncunun kabul ettiği mas
raflar vardır. Bu masraflar istif çuvallarının 
bedelleridir ki, |% 15 olarak hesab edilmektedir. 
Yine komüsyoncu tarafından, borsa ve gözetme 
masrafları ödenecektir. 

Arkadaşlar, bu alıcının İngiltere İaşe Naza-
reti olduğunu bilâhara öğrendik. İngiltere İaşe 
Nazareti bizden doğrudan doğruya müracaat 
ederek bunları istiyebilirdi. Fakat bu müracaatı 
yapmamıştır. Bizim sirkülerlerimizden haberdar 
olmadığı zannedilemez. Türkiye'de hububat kimin 
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elindedir ve bunu kim satabilir, bilmediği far-
zedilemez. Fakat nedense o zamanki durumda 
İngiliz İaşe Nazareti bu işi Komüsyoncu eliyle 
görmeyi tercih etmiştir. 

Bu gibi resmî Devlet müesseseleri alelekser 
daima işlerini komüsyonla görmeyi tereih edi
yorlar. Evvelce Yunanistan'a sattığımız bir parti 
buğdayı doğrudan doğruya Hükümete verdiğimiz 
halde bizim karşımıza bir komüsyoncu çıkardılar, 
bizim adamımız budur, buna teslim ediniz dedi' 
ler, ona da ayrıca komüsyon verdiler. Zaten ko-
müsyonu seve seve vermedik. Ancak komüsyon 
vermeden bu işi göremiyeceğimize kanaat getir
diğimiz zaman bunu vermeye mecbur kaldık. De
nebilir ki, mademki ihraç edeceksizin, dış mem
leketlere niçin siz satmıyorsunuz da, ara yere 
mutavassıtlar koyuyorsunuz? Bu mümkün değil
dir. ÇünM dünyanın dört bucağında hububat 
alıcılarını bulmak, şartlarını öğrenmek, istedik
leri malı sevkedebilmek için ne kadar mu
azzam ve geniş bir teşkilâta ihtiyaç olduğunu 
takdir edersiniz. Beş bin ton buğday için, 
beş bin ton arpa için öyle mutavassıt vardır ki, 
5 - 10 telgraf çeker, yorulmazlar, bıkmazlar. 
Dünyanın dört bucağında alıcıları ararlar ve 
bulurlar. Bu mutavassıtların çektikleri telgraf
lardan bir tanesi bazan 500 - 600 liraya malolur. 
Onlar bu masrafları yapmaktan çekinmezler. Bü
tün bu işleri, bütün milletlerin ticaret âlemini 
çeviren ve ticaret âleminde bir milletin satacağı 
mahsulâta tavassut eden ve alacağı malları ge
tiren böyle resmî değil, fakat hususi, kendiliğin
den kurulmuş bir organizasyon karşısındayız. 
Serbesti rekabet denilen müessese, eğer tüccar
lar olmasaydı, mânâsız bir müessese olarak ka
lacaktı. Onun içindir ki, bizim mahsulümüzü 
satmaya tavassut edenler, veya alacağımız mal
ları getirip ayağımızın dibinde bize satanların 
bir hakkı olduğunu kabul etmemek ve onların al
dığı komüsyonlar için haksızdır, alamazlar tar
zında mütalâa yürütmek biraz hâdiselere ve her
kesçe mahım olan esaslara aykırı bir mütalâa 
olur. 

Sözlerimi hulâsa etmek isterim: 
İki devir vardır; birisi, 7 Eylül kararların

dan evvelki devir, ikinci devir; 7 Eylül kararla
rından sonraki devirdir. (Sağdan bravo sesleri) 
7 Eylül kararlarından evvelki devirde Toprak 
Mahsulleri Ofisi, elinde bulunan bu dayanıksız 
mahsûlleri satmaya mecburdu, hattâ o derece 
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mecburdu ki, memlekette panik yaratmamak için 
zarar dahi etse satmaya mecburdu. Fakat 7 Ey
lül kararları bu vaziyeti tamamen değiştirdi. 
Ben bu husus hakkında söz söyliyeeek arkadaş
larımdan yalnız şunu rica edeceğim; 7 Eylül
den evvelki Türkiye'nin iktisadi durumu ve 7 
Eylûldan sonra Türkİ3re'nin iktisadi durumu; 
birbirinden ayrılırsa ve hâdise kendi devrindeki 
ahvale göre muhakeme edilerek haklarında bir 
hüküm vermek yolu tutulursa mümkün mertebe 
az hata edilmiş ve az hatalı mütalâa serdedilmiş 
olacaktır. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Muammer Alakant. (Yok ses

leri). 
Atıf İnan. 
ATIP1 ÎNAN (İzmir) — Muhterem arkadaş

larım, huzurunuzda şimdiye kadar çok tekrar-
lanmış, bütün teferruatı konuşulmuş bir mev
zuu, üç arkadaşım tarafından hakkımda soruş
turma açılmasına ait takririn konuşulması mü
nasebetiyle tekrar etmek mecburiyetindeyim. 
Yalnız, bu defaki konuşmamı diğer zamanlarda 
vâki olan mâruzâtımın çok tafsilâtlı olması ve 
Yüksek Meclisinizin bu mevzuda kâfi derecede 
aydınlandığı kanaatiyle mümkün olduğu kadar 
mevzuu kısaltmak suretiyle yapacağım. 

Takrir sahibi olan arkadaşların, buğday sa
tışı mevzııımun eski Ticaret Bakanı olan ve şimdi 
huzurunuzda bulunan arkadaşınızın esasta ha
talı, tatbikatta kusurlu bir işi olarak ifade et
mek suretiyle buraya getirmiş olduklarını bili
yorsunuz. Bu arkadaşlar da Sayın Afyon Mil
letvekili Şahin Lâçin ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç ve diğer bir arkadaşlarıdır. 

Nihayet bugün; benim zamanımda alınmış 
olan tedbirlerin yarattığı bir sıkıntının mevcu
diyetini ve halkın açlık tehlikesine mâruz bu
lunduğunu, yer yer açlık iniltileri olduğunu 
ifade etmek suretiyle ortaya koymuş bulunuyor
lar ve bu umumi mülâhazalarla memleket aley
hine ve şahıslar lehine menfaat temin etmek gibi 
tatbikatta ihtiyar olunmuş kusurlar veya suçlar 
mahiyetinde hâdiseleri ilâve ediyorlar. Ve înan'-
ın inandığı gibi çıkmamıştır, vaziyet, kıtlık 
olmuştur, memleket büyük bir sıkıntı içinde 
kalmıştır, dediler. 

Serdettikleri mütalâalar arasında, benim 
zaptettiklerimden biri de şu idi ki, geçen sene, 
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buğday mevzuunda bir veya iki arkadaş tara
fından verilmiş bir takrire cevap arzetmiş ol
duğum zaman, eğer sıkıntıda kalırsak, bunlar 
için tedbirlerimiz hazırdır demişim. Bu tedbir
ler arasında buğdayımız mevcut olduğunu ifa
de etmişim, şayet takrir sahibi arkadaşlarım 
ve bizim müşterek temennimiz hilâfına buğday 
almakta iç mukavemete mâruz kalırsak çeşitli 
tedbirlerimizin dosyası hazır bulunduğunu söy
lemişim. Fakat bunlarda tahakkuk etmemiş. 

Şimdi arkadaşlar kısaca şunu arzetmek mec
buriyetindeyim, k i ; Pazartesi günkü maruzatım
da da söylediğim gibi, buğday mevzuu Ticaret 
Bakanlığın bir kararname ile haiz olduğu sa
lâhiyete dayanarak idare edilecek bir mevzu 
olmakla beraber, âciz arkadaşınız bu mevzuun 
ehemmiyetini, şümulünü takdir ederek Bakan
lar Kurulunda bunun konuşulmasını sağlamış 
ve Bakanlar Kurulunda muhtelif sebepler do-
layısiyle hâsıl olan prensip mutabakatı üzerin
de tatbika geçmiştim. O sebepleri de yine Pa
zartesi günkü mâruzâtımda sıraya koymuştum. 

Şimdi Raif Karadeniz arkadaşımızın mâru
zâtına ilâveten veya onları tekrar etmek mahi
yetinde de olsa derli toplu olarak, derli toplu
dan kastım, teksif edilmiş olaraktır, sebepleri
ni sıralıyacağım. Bakanlar Kurulu o gün niçin 
hububat satışında prensip mutabakatına var
mıştır. Bunun sebepleri arasında malî ve nak
dî vaziyetimiz vardır, memleket içinde geniş öl
çüde alıcı olmamız dolayısiyle alış fazlalığı
mız vardır, muhafaza imkânlarımız gözönünde 
tutulması zarureti vardır. Tahtakılıç arkadaşı
mızın beyan kudretleriyle çok güzel bir şekilde 
tebarüz ettirmiş oldukları veçhile başka mem
leketlerin mâruz bulundukları sıkıntıya yar
dımlı olabilmek mülâhazası vardı. 

Bu mülâhazalara binaen o günün Ticaret Ba
kanı olan arkadaşınız sıfatiyle ben Bakanlar ku
rulunun tam iştirak ile varmış bulunduğu bu 
mutabakatı, tatbik edilmesi lâzım gelen esaslar 
diye alıp işi idare ettim. 

Fiyat mevzuuna temas ettiler. Fiyatlar isabetsiz 
olarak tesbit edilmişti dediler, veya tesbit edilmiş 
olan fiyatlar zamanına göre tadil edilmemiştir de
diler. Fiyatlar arkadaşlarım, tesbit edildikleri gü
nün şartlarına göre gayrimâkul eksik telâkki 
edilecek fiyatlar değeldir. Dünya fiyatlarına 
nispetle % 40, 45, hattâ 50 nispetinde yüksek te
lâkki edilen fiyatlardır. Sonradan da bu fiyat-
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l an daha ziyade yükseltmek için sebep yoktu. 
Nihayet Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Türk Milleti, komşularının açlığını ve sıkın
tısını, Hükümet olarak, Devlet olarak bir kaç 
kuruş mukabilinde istismar etmeğe müsait va
ziyet dahi olsa oraya gitmemeği doğru bulurdu 
ve doğru buldu. Nerede kaldı k i ; o günkü fiyat
lar istismara müsait bir vaziyet muvacehesinde 
bulunp da artırılmaya dahi müsait değildi. 
Bunun vesaika müsteniden ayrı ayrı ifade edil
mesi, izah edilmesi her zaman mümkündür. He
yeti Celilenizin bir defa dinlenmiş olduğu mev
zuu, hattâ beş defa dinlemiş olduğu mevzuu al
tıncı defa dinlemeye mecbur etmekten çekinmek 
zaruretindeyim. Dün arzettiğim gibi, bu mevzu
da arzu edilen genişlikte malûmat edinmek is
teyenlerin ve hakikate nüfuz etmiş olmak hu
zurunu duymak istiyenlerin İktisadi Devlet Te
şekkülleri Heyeti Umumiyesinde Toprak Ofisin 
son 1946 yılı muamelâtını tetkik münasebetiyle 
yaptığı müzakereleri ve o komisyonun tetkikini 
ifade eden raporu okumak suretiyle geniş ve 
aydınlatıcı malûmatı bulabileceklerini ifade ile 
iktifa ediyorum. Şu kadar söyliyeyim ki, 1946 
senesi Haziranında teshit edilmiş olan fiyatlar, 
ozaman ve para operasyonundan sonra muhte
lif memleketlerden gelen cevaplarda serdedilen 
mütalâalarla da anlaşıldı ki, dünya fiyatlarına 
nisbetie yüksekti ve dünya fiyatlarına nispet
le yüksek oluşu hali bugün için de aynen varit
tir. Bizim bugünkü dış satış fiyatlarımızın, bi
zim bugünkü paramızla ifadesi 40 kuruştur. Bu
gün dünya fiyatlarında yükselme hâsıl olmuş 
bulunmasına rağmen Ocak ayının sonunda 31 
kuruş olan buğday fiyatları ozamandan bu za
mana kadar 25 kuruşa düşmüş bulunmaktadır. 
Dünya fiyatları bu kadar yükseldi, bizde yük-
selmedi, diyecek halimiz yoktur. Bugün buğday 
fiyatları dış satıcı memleketlerin (fob) 25 kuru
şa kadar düşmüştür. Bir arkadaşımız; benim ge
çen sene biz dışardan buğday getirtmek istedi
ğimiz takdirde nihayet buraya 28 kuruşa mal 
edebiliriz dediklerini hatırlattı. Ve bugün 35 -
40 kuruşa buğdayı alıp getirirlerse İktidar Par
tisinin Hükümetini biz, karşı partide bulunan
ları alkışlıyacağız dedi. 

Kendilerine sevinç verici olacağını tahmin 
ettiğim bir haber olarak arzedeyim ki, bu alkış
lama, İktidar Partisi Hükümetini hiç olmazsa 
bir defa alkışlama gibi iyi ve haklı kendilerine 
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nasip olacaktır. (Sağdan inşallah sesleri) 

Söyledikleri gibi 35 - 40 kuruşa da bulmak 
mümkün değildir diye ifade edilecek bir vazi
yet ve vahamet karşısında değiliz. 

AHMET ALİ ÇrNAR (Burdur) — Evet, A-
merika'nm lûtfu keremiyle, kontrollü pirasadan. 

ATIF İNAN (Devamla) — Rica ederim, Ah
met Çınar, Kontrollü piyasadan, elbette kont
rollü piyasadan. 

Geçici ve küçük menfaatler koparmak mu
kabilinde dünyadaki memleketler arasında Tür
kiye'nin de adının istismarcı diye tanmmasiyle, 
eğer dünya milletleri arasında Türkiye'nin Mil
letler Ailesinin müşterek huzuru, saadeti ve iyi
liği için çalışan millet denmesinin değiştirilme
sine belki siz razı olabilirsiniz, fakat bunu da 
talimin etmiyorum, ama siz razı olsanız da... 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Edebiyat
la memleketi öldürüyorsun. 

ATİF İNAN (Devamla) — Razı olsanız da 
Hükümet olarak, parti olarak, iktidar Partisi 
Türk Milletinin Yüksek adına biz buna muva
fakat edemeyiz. 

BAŞKAN — leabcdiyorsa söz alır, söylersi
niz. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Söyliye-
cegim, söyliyeceğim. 

ATIF İNAN (Devamla) — Eğer kastınız şa
şı rtmaksa, bu arkadaşınızın kürsüde şaşırma
dığı ve şaşırtılmadığı tecrübe edilmiş bir arka-
da.şmızdır. (Soldan bravo sesleri). Şaşırtma 
gayretleri karşısında şaşımı ayışı, bu âciz arka
daşın konuşma iktidarının ve kabiliyetinin 
verdiği kolaylıktan değil, anlattığı mevzuu az 
veya çok bilen bir adam olarak ve nihayet ha
kikati ifade eden bir adam olarak konuşmasın
dan ve Yüksek Meclisin ancak hakikata daya
nan konuşmalara itibar yeri verdiğine inanmış 
olmasındandır. Bunun içindir ki, şaşırtma tec
rübeleri müspet netice vermemiştir. 

BAŞKAN •— Siz mevzua devam ediniz. 
ATIF İNAN (Devamla) — Lütfen kerem 

lâfı, müşterek milletlerin birbirlerine karşı olan 
yardım anlayışı içinde yeralamaz arkadaşlar. 
Bugün biz Amerika'dan buğday alıyorsak, onun 
lûtfu kerimine arzı iftikar etmişiz mütalâa
sı yersiz bir mütalâa ve telâkki olur. Bir gün 
geldi ki, İngilizler bizden, başka vesilelerle de 
arzettiğim gibi, falan memlekette açlık tehli-
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keşi vardır, bu açlığın ihtilâl yaratması müm
kündür, bize şu kadar buğday veremez misiniz, 
diye müracaat etmiştir. Zaman olmuştur biz de 
o millete, veya onlar gibi düşünenlere, bizim 
sıkıntımız var, bize yardım etmeniz mümkün 
olamaz mı, demiştik, onlar da kendi imkân
larının darlığına rağmen bize müspet cevap 
vermişlerdi. Onların da bizim imkânlarımızı 
müsait buldukları zaman bize yardım edemez 
misiniz, diye müracaatları vâki olunca biz de 
istediklerini verdik. Bu hareketlere bir tarafın 
lûtfu keremine arzı iftikar etmesi, gibi küçültü
cü bir vasıf takılamaz. 

Fiyat mevzuu da isabetli idi arkadaşlarım 
ve devraldığım isabetli kararı ben de mesul ar
kadaşınız olarak ve isabetine gönülden inanmış 
olarak, yalnız alınmış bir kararın aksine ha
reket etmemeyi, kendinden evvel gelenlerin 
kusurlu hareketlerini yurtsever insanların hü
viyetine yakışmıyan dar particilik zihniyetiyle 
kapamak mahiyetinde değil, tamamen isabeti
ne inanmış bir arkadaşınız olarak bendeniz de 
devam ettim. Ama şunu arzetmek mecburi
yetindeyim ki, isabetli değildir denilen fiyat 
seviyelerine rağmen ta Kasım ayma kadar ve 
bir memlekette mevcut açlık tehlikesinin şiddetiy
le vâki olan geniş ölçüdeki müracaata ve diğer bir 
memlekette Unra'ıım yardımları önden tasav
vur edildiği nispette yetişmemiş olması sebe
biyle yapılan müracaatlara gelinceye kadar, 
alıcı memleketler tarafından, bizim hububat 
fiyatlarımız yüksek görülmekte devam ediyor
du. Vaktaki, İngilizlerin malûm olan sebepler
le yapmış oldukları talep vâki oldu ve İtalyan'
ların bilinen sebeplerle, o vakitki gazetelere in
tikal etmiş olan sebeplerle bizden istedikleri 
buğday talepleri ortaya geldi; bizim satabile
ceğimiz miktarın mahdudiyeti de meydanda idi. 
Ozaman, şu memlekete beş bin ton, bu memleke
te on bin ton satmak imkânları ondan evvelki 
aylara nispetle biraz daha genişledi. İşte oza
man buğday mevzuu istismara müsait bir mev
zu olarak ele alındı, fiyatlar eksik denmeye 
başlandı. Ondan sonra, şahıslar lehine tercihli 
muameleler yapıldı denildi. Fiyat mevzuunda 
bu kadarla iktifa edeceğim. 

Şimdi, şahıslar lehinde tercihli muameleler 
yapıldığı iddialarına gelince; bir firmanın üze
rinde durulmaktadır. Yüksek vicdanlı hiçbir 

1948 O : 1 
Türk vatandaşının, bilhassa burada kendisini 
müdafaa etmek imkânına sahip olmıyau herhan
gi bir Türk vatandaşı hakkında tecviz etmiye-
eeğiniz şekilde isimlerini kullanmak suretiyle 
ifadelerde bulunması tasavvur edilemez. Bu 
doğru değildir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Böy
le birşey yok. Üçüncü şahıslardan bahsetme
dim, müdafaası olmıyau arkadaşlardan bahset
mem. 

ATİF İNAN (Devamla) — Siz etmezsiniz 
Tahtakılıç. Ama, belki dikkat etmediniz bir 
arkadaşınız bir arkadaşım maalesef yaptı. Bü
yük Millet Meclisinde, vatandaş, haysiyeti üze
rinde yüksek hassasiyeti olan ve hepimizin ayrı 
ayrı tam iştirakiyle riayet edilen bir görüşme 
kaidesi dışında, burada bulunmıyan bir va
tandaş hakkında telmihen dahi vâki olsa söy
lenmiş bir sözün şimdi arzettiğim bir şekilde 
cevabı verilmezse Büyük Millet Meclisinin hay
siyete riayet hassasiyetine haklı olarak hür
mette eksiklik olur korkusu ile şimdiki mâruzâ
tımı yaptım. 

Şimdi asıl mevzulunuza gelelim. Dönüp do
laşıp Trak Firması üzerine geliyoruz. Bu fir
manın muameleleri, demin Raif Karadeniz ar
kadaşımızın arzettiği muameleler içinde ve bü
tün muamelât silsilesi içinde Toprak Ofisin sat
tığı 73 kalem eşyanın 23 firmaya satılması ara
sında tetkik edildi. Demiyeceğim arkadaşla
rıma Toprak Ofis muamelelerini tetkik eden 
komisyon raporunu alıp da okusunlar. Bunu 
tekrar etmiyeceğim. Ben hatırımda kalanı ar-
zedeceğim. Ve sizi raporların uzun uzun yazılış
larını dinlemek mecburiyetinde bırakmıyaca-
ğım, ne imiş Trak Şirketine .yapılan istisnai 
muamele? Şimdi bir kere sureti umıımiyede 
Hükümetçe prensi]) olarak varılan mutabakat 
kararma göre Ticaret Bakanlığı 200 bin tona 
kadar buğday staışma izin verebilir. Kararna
me hükümlerine göre böyle bir kayıtla .mukay
yet değildir. Ancak arzettiğim işin mahiyeti 
münasebetiyle 200 bin ton için varılmış Hükü
met mutabaktma istinaden 200 bin tona kadar 
satışlara izin verebilir. Şurasını derhal ilâve 
etmek mecburiyetindeyim ki, mesuliyet endi
şe ve korkusiyle titriyen bir arkadaşınız deği
lim, bu cümleyi şu mânada arzetmek istedim, 
mesuliyetin büyük mânasını takdir ve idrak 
ederim, ama kendi mi yaptırdı? ve yapılmasına 
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müsaade ettiği muameleler arasında haysiyetli 
bir insan anlayışiyle bir Devlet adamının mesu
liyeti mucip olabilecek herhangi bir hareketle 
malûl telâkki etmiyen ve işlerinde doğruluğun 
mevcudiyetine inanan insanın mesuliyet anla
yışı içinde mâruzâtta bulunuyor ve söyledik
lerimi söylemiş bulunuyorum. 200 bin tonun 
hududu içinde şuna da, buna da müsaade edi
lebilir. Nihayet Toprak Ofis, şu şekilde çalı
şacak veya şu şekilde çalışacak diye, zamanın 
icaplarını nazarı itibara almıyan, alınacak ted
birlerin yapacağı akisleri hiç düşünmeden ba
sılmış, donmuş kaidelere göre idare edilecek 
bir müessese değildir. Öyle olmadığına göre 
vaziyetlerine göre işleri tanzim etmek salâhiye
ti kendisinde mevcuttur. Millî Korunmanın 
verdiği salâhiyetlere göre Bakanda da mevcut
tur. 

Başka müracaatçılar gibi Bekir Kara fir
ması da Toprak Ofise müracaat ediyor, 9 Ka
sım 194(5 tarihinde. Kendisi 9 . 1 1 . 194(5 da.. 
O zaman İngilizlere yapılan 100 bin tonluk sa
tış için, Bakanlıkça verilmesi lâzımgelen mü
saadeyi şifahen Toprak Ofis almış bulunuyor
du. Nitekim 11 tarihinde de Ticaret Bakanlı
ğından yazılı mutabakatını alarak mukavelesi
ni yapmıştır. Vittollerin İtalya'ya sattıkları 
40 bin tonluk muamelenin de şifahi mutabaka
tını almıştır. 11 . 11 . 1947 tarihinde de yazılı 
mutabakatını almıştır, Şimdi 9 tarihinde mü
racaat eden vatandaşa buğday vaziyetimiz pek 
müsait değildir, demiş. Vatandaş da ben İtal
ya'ya bu satışı kati olarak yaptım, akreditif 
açtırdım, bir Türk tüccarı olarak taahhüde 
girmiş bir adam sıfatiyle müşkül mevkideyim, 
diyor. Ve müracaatını tekrar ediyor. Toprak 
Ofis bu talebi Bakanlığa intikal ettiriyor. Ba
kanlıkça uzun muamelelere tâbi tutuluyor. Dü
şünüyoruz ki, bu münasebetle de ogün için ih
tiyacımız olan manifatura eşyasını tedarik et
meyi düşünüyoruz. Bunun için de cereyan et
miş muameleler vardır. İtalya İaşe Nezaretine 
vâki olan müracaatları ve bunlara verilen ce
vapları kâfi görmiyerek bizim Ticaret Ataşesi
ne yazdırdığım teglraf var, ondan alınan ce
vap var ve nihayet İtalya'nın ogünkü durumu 
münasebetiyle bu işin yapılmasının siyasi bir 
iyilik olacağına dair telkinler var. 9 Kasımda 
müracaat vâki olmasına rağmen 25 Aralığa 
kadar devam ediyar. 23 veya 25 A aralıkta da 
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bunun mukavelesi imza ediliyor, manifatura 
kaydını da ihtiva etmek şartiyle. 

Şimdi arkadaşlar, mutlaka suç bulmak gay
reti olmaksızın ve hâdiseleri üstünden 9 - 1 0 
ay geçtikten sonra o günün kararlarını, icap
larını ve nihayet taahhüde girdim diyenlerin 
vaziyetlerini gözönünde tutmaksızm mutlak 
olarak isabetsiz yapılmış bir iş deyivermek ga
yet koyaldır ve söylenmiş olan sözleri tamam 
ola fak almayıp da bir kısmını ifade etmek su
retiyle, sözleri söyliyen adamı ilzam etmeye 
çalışmak da ayrı bir iştir. 

Bir arkadaşın Ticaret Bakanı Atıf İnan bir
kaç arkadşm takririne cevap verirken, Toprak 
Ofis lehine gösterilmiş olan opsiyondan da bah
setmişti. Binaenaleyh koydurulmuş olan kayda 
nazaran Trak Şirketinin müracaatını isterse 
Toprak Ofis reddedebilirdi, dediler. 

Doğru, doğru ama, arkadaşın benim-tara
fımdan sarfedilmiş sözler olarak burada tekrar 
ettiği sözleri söylediğim zaman yalnız anlattığı 
ve tekrarladığı kadar söylememiştim. Ondan 
sonrası da var. Devlet olarak, veya Devlet mü
essesesi olarak işteki hâkimiyetine dayanarak 
konulmuş olan kyaıtları, karşı tarafın vaziyet
lerinin icaplarına göre de mütalâa etmek ada
let düşüncesine yakışan bir hareket olur, de
miştim. Bundan aşağı, yukarı on bir ay evvel 
söylediğim sözlerdir, bunlar. Zabıtlara müra
caat etmedim. Ama mevzu o kadar tekrarlan
dı ki, hafızamın beni aldatmasını varit telâk
ki etmeden 

AHMET TAIITAK1LIÇ (Kütahya) — Doğ
rudur. Şimdi tekrar edeceğim. Bende zabıt 
vardır. 

ATIF İNAN (Devamla) —"o halde Toprak 
Ofise o kaydı koyduran bendim, arkadaşlar. 
Oünkü daha evvel zahire satışının fevkalâde 
müşkülâtı muvacehesinde Toprak Ofis haki
katen kendisine her müracaat edene değil, cid
dî telâkki ettiği taleplere opsiyon veriyordu. 
Muayyen bir tarihe kadar bağlanıyordu. Böy
le bağlı kalmanın bir gün Toprak Mahsulleri 
Ofisini müşkül bir vaziyete sokabileceğini te
emmül ettim ve Ofise tavsiye ettim. Bu tarz
da iş ehliyetine inandığınız insanlara verilen 
bıı opsiyonlarm heyeti umumiyesi tahakkuk 
edecek olursa ticari kaidelere göre sizi ilzam 
eder, müşkül bir vaziyette kalabilirsiniz, bi-
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naen aleyh bundan sonraki satış kayıtlarımıza 
şu kaydı ilâve edin, dedim. Yapılacak mua
melelerin Toprak Mahsulleri Ofisinin muvafa-
katma bağlanması, lüzumunu telkin ettim. 
Şimdi bu kaydı koydurduğum zaman sureti 
mutlakada vatandaşların zararlarına sebebiyet 
verecek şekilde tatbikat yapılsın, diye düşün
medim. Trak Şirketine yapılan satış da bu şe
kilde yapılmıştır. Manifatura kaydı da kondu. 
Alıcı firma diyor ki, manifatura müsaadesi is
tihsal edilecek, biz gayret edeceğiz, elimizden 
geleni yapacağız. Bu hususta gelmiş olan muh
telif telgraflar vardır. Bunların suretleri de 
benim yanımdadır, isterseniz okuyabilirim. Ni
hayet İtalyan Elçiliğinin 23 . ]2 . 1946 tarihin
de Toprak Ofise yazdığı mektupta hülâsa ola
rak deniyor ki; ihraç edilecek buğdayın mu
adili kıymette pamuklu mensucatı ti satış ve 
teslimini temin hususunda elinden gelen her şe
yi yapacağını İtalyan Büyük Elçiliği Toprak 
Ofise arzeder. Bu şekilde yapılmış bir muame
leyi şahıs lehine tercihli muamele diye vasıf-
landırıvermek; muamelenin hakikaten şahıs 
koruma mahiyetinde olduğuna inanacak delil
lere, malûmata sahip olmadan ihtiyar oluna
cak bir insaflı hareket telâkki edilemez, arka
daşlar. 

Arkadaşlarımın nihayet Milletvekili sıfa-
tiyle, milletin menfaatlerini müdafaa etmek 
gibi ağır bir yükün altında kendilerini telâkki 
eden ve öyle olan insanlar olarak meseleleri 
enine boyuna konuşmaları, hakikat olmıyan 
şeylerin dahi Büyük Millet Meclisinde yapıla
cak beyanat ve verilecek izahat ile aydınlama
sını istemek kendileri için bir huzur ve vatan 
için de bir şeref borcudur. Bunun için arka
daşlarımı muaheze etmek asla hatırımdan geç
mez. Ama bir şeyi rica etmek isterim: Arka
daşlar, kötülük denilen şey herhangi bir kötü 
hareket, insanın arkasından ömrü boyunca ge
len korkunç bir şey, öldükten sonra da, çocuk
larının ismini lekeliyecek kadar devam eden 
bir içtimai felâkettir. Böyle bir şeyi aklı ba
şında, geçmiş hayatının ahlâki mazbutiyeti 
meydanda bir insan değil, ancak deli olan ah
lâki mazbutiyeti, hayatı boyunca şüphe vere
cek derecede hareketlerle mııhtel olan insanlar 
ihtiyar edebilir. Bu memlekette parti teşkilâtı 
içinde veya dışında .°>0 senedir memleket hiz
metlerinde bulunmuş ve bulunduğu hizmet

lerde namus, şeref ve haysiyet taşıyan insan
ların tecavüzüne değil, takdirine mazhar ol
muş, onun neticesi olarak kendileri gibi Mil
letvekili seçilmiş gelmiş, Cumhuriyet Halk 
Partisi gibi, Millî Mücadelenin başladığı gün
den bugüne kadar, adam seçmesini bilen bir 
teşkilâtın Bakanlık mevkiine getirmiş olduğu 
insanlar arasında ancak delirmiş olarak veya 
ahlâki hamurunun tahammurüne nefsini kap
tırmış olan insanlar ancak bu mevkie düşebilir. 
Ama ancak, bu kadar kötülüğe inanabilmek 
için. aylardanberi denmişti, deniyordu, söy
leniyordu, diye sebepleri, membaları aranmak
sızın, hakikatin künhüne vukuf peyda et
meksizin itham edici şekilde konuşmak şerefli 
milletvekillerinin vazife telâkkileri arasında yer 
almamak iktiza eder kanaatindeyim. 

BAŞKAN —Ahmet Oğuz. 
ATİF İNAN (Devamla) — Sözümü bitir-

medinı. 
BAŞKA N— O halde devanı ediniz. 
ATİK İNAN (Devamla) — Arkadaşlarım 

şahsıma taallûk eden tarizler veya şahsım hak
kında soruşturmaya gidilmesi için kâfi telâkki 
eder diye vâki olan beyanlar hakkında verece
ğini cevapları aşağı yukarı arzettinı. Bundan 
evvel daha geniş ölçüde mâruzâtta bulunduğum 
için bana taallûk eden kısımlarda bu kadarı kâ
fi saymayı doğru buluyorum. Yalnız şu nok
tayı ilâve edeceğim, şahsi bakımdan; Vezir-
oğlu arkadaşım Toprak Ofis muamelâtını tetkik 
eden komisyonda, hattâ onun tâli komisyonun
da vazife almış bir arkadaştır. Meraretle ve 
esefle söylemek mecburiyetindeyim ki, arka
daşımın aldığı rakamlar heyeti umumiyesi iti
bariyle isabetli değildir. 

AHMEO VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Resmî kayıtlardan, dosyadan aldım. 

Ali'1 İNAN (Devamla) — Sizi ikaz için söy
lüyorum. 

A11MED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Dosyada gözümle gördüm. Rapordaki ra-
k a m 1 ardan söy 1 üy o r um. 

ATIF İNAN (Devamla) — Sizi ikaz için 
söylüyorum. Size yalan söylüyorsunuz deme
dim, garazkârlık yapıyorsunuz demedim, 

AI.1MED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— O demektir. 

ATIF İNAN (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar hilmünasebe söyliyeyim ki Büyük Millet Mec-
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lisi denilen şu şerefli varlığın ayrı ayrı birer 
eüz'ü olan her arkadaş bir gün icra mevkiine 
gelebilir. Bakanlık mesuliyeti denilen mesuli
yet yükünü yüklenmekten kaçınamaz, bir durum
da kalabilir. Büyük bir teveccühün itimadın 
mahsulü olan böyle bir vazife verilirse redde
demezler. Bilinmelidir ki ; böyle -vazifeleri alan 
arkadaşlar haklı haksız tarizleri sabırla karşı
lamak mecburiyetindedir. Aksi takdirde mem
leket hizmetinin selâmetle ve başarı ile ifasına 
imkân olmaz. Ama şunu arkadaşıma âcizane 
bir mütalâa olarak arzedeyim ki ; bir gün ken
dileri icra mevkiine gelirlerse, ithamın, tarizin 
veya kulaklara gelen her sözün, hakikat kıyme
tini taşıyormuş gibi alınarak nakledilmesi ve 
bunların bir adamın mesuliyeti için kâfi telâk
ki edileceği fikrinin acısını bizzat kendileri çe
kebilirler. însaflı olmanızı rica ederim. Ama 
ben temenni ederim ki, arkadaşların böyle bir 
vazife deruhte ettiği güne kadar demokrasi in
kişafı dediğimiz güzel 'hareketin o vakte -kadar 
akıp durulmuş olduğunu görmek bize nasip ol
sun ki ; bugünkü gibi doğruyu yalandan, kastı 
hüsnüniyetten, ifratı itidalden ayırmanın zor 
olacağı vaziyetler muvacehesinde bulunmasın
lar. Kendileri bir mesuliyet mevkiine geldikle
ri zaman demokrasi inkişafı o kadar ilerlemiş 
olsun ki; haysiyetlere tecavüzde mübalâtsızlık 
bugünkü kadar alıp yürümüş olmasın. Küçük 
politika oyunlarının tahribatı sona ermiş olsun. 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Ders 
almaya ihtiyacım yoktur. 

ATTF ÎNAN (Devamla) — Ders vermıyo- I 
mm, ne siz benden ders almaya muhtaçsınız, 
ne de ben size ders vermek gibi bir şeyi hatır
dan geçiririm. Daima hakka ve insafa dayan
maktan başka bir hareketini görmediğim bir 
arkadaşın benden ders almaya ihtiyacı olma
dığını bilirim. Ama bir Milletvekili olarak 
kürsüde konuşurken mutlak tariz edici olmak 
mı şarttır? Benim de bir Milletvekili olarak fi
kirlerimi ifade ederken onu neden hüsnüniyete 
makrun diye almıyorsunuz? Bilhassa 0 aydan-
beri bana yapılan isnat ve iftiraları nefsinize 
yapıldığını farzettiğiniz zaman gayrikabili ta
hammül demekte tereddüt göremiyeceğiniz öl
çüde tarizlere, taarruzlara, sebepli sebepsiz hüs
nüniyete makrun olarak veya kasti olarak ya
hut şu veya bu sebeple partiler içi, partiler dı
şı, partilerarası istismar konusu yapılarak, si-
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yasi tertipler mülâhazasına kapılarak (dikkat 
buyurun hepsini ayrı ayrı vasıflandırıyorum, 
aynı mahiyette mütalâa etmiyorum) haksız se
beplere, tarizlere hedef olan arkadaşınız burada 
Milletvekili olarak hüsnüniyetle bir temennide 
bulunursa o adama bize ders veriyor diyerek 
küstah bir mevkie sokmak size yakışmaz. Siz 
de bunu bilerek, düşünerek yapmadınız sanırım 
Potuoğlu. 

Arkadaşlarım, bir şeyi daha belirtmek mecbu
riyetindeyim, çok söyleniyor, nihayet menfi söy
leyişlerin samialardaki tesiri de fazla oluyor ma
alesef. Bunu kimsenin şahsi ve hususi za'fı diye 
ifade etmiyorum. Belki beşerî bir zaıftır. Filân 
şey şöyle olmuş, filân adam kötülük yapmış, filân 
adam suiistimal etmiş dendiği zaman onun ina
nılması kabiliyeti daha yüksek oluyor. Onun için
dir ki, menfi söylenmiş olan şeylerin intibalarıni 
değiştirmek zor oluyor. Yalancılar ve iftiracılar 
da bu zorluktan çok faydalanıyorlar. Bu işlerin 
her zaman tetkiki yapılmak mümkün olduğuna, 
tetkiki yapılabileceğine inanan ve o itibarla. 
yalnız o itibarla değil her şeyin doğrusunu söyle
meyi şiar edinen, bunun başka türlüsünü ihti
yarın hacalet ve hüsran getirici olduğunu bilen, 
bu anlayışla saçları ağarmış bulunan arkadaşınız 
olarak arzedeyim ki, tasrih etmek zarureti var
dır ki, Bekir Kara'ya verilen, Trak Şirketine ve
rilen 25 bin ton İngilizlere yapılacak teslimat
tan kesilmiş, ona olan taahhüt öyle yapılmış de
ğildir. 

ATÎMED VEZÎROĞLU (Afyon) — Öyle ol
muş. 

ATİF İNAN (Devamla) — Şimdi arzedece-
ğim, siz öyle olmuş demekte ısrar ederseniz, 
yalnız hakikat olmayan işlere inanmakta musir 
olanlara karşı anlatma iktidarım ve kabiliyetim 
olmadığını ve bunu da bir aciz telâkki etmediği
mi ifade etmeyi borç bilirim. Ben anlayanlara 
söylüyorum. Yanlış anlam ıslarsa onun aksi ma
lûmatı edindikleri zaman, bir insan hakkında 
yanlış malûmat e d i n d i eri için azap duyan, 
doğruya muttali inanmavı vicdan borcu telâkki 
edenlere karşı hitap ediyorum (Soldan söyle, biz 
inanıyoruz sesleri). Ve böyle olacağına kaniim. 

ingilizlere yapılan teslimatın sonu mayıs 
ayında yapılmıştır. Bekir Kara'ya vâki olan, ya
hut Trak Şirketine vâki olan taahhüt demin 
arzettiğim gibi 12 nci ayda yapılmıştır, teslimat 
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da, şimdi tam hatırımda değil, ihtiyatla söylüyo-
dum. Ya mart sonunda veya nisan içinde bit
miştir. 

Şimdi taahhüdü aralık ayında yapılmış, tes
limatı İngilizlere yapılan teslimattan enaz bir 
ay evvel vâki olmuş bir firmaya yapılmış satışı 
İngilizlerden kestiler ona verdiler suretinde ifa
de etmek hakikatin aksini ifade etmektir hiç 
olmazsa. 

Bir kerre daha Veziroğlu arkadaşımız, arka
daşımız demekte devam ediyorum, nihayet bu 
toplulukta, bu şerefli heyet arasında mevki almış 
olan arkadaşların, kanaat farkı, düşünüş farkı, 
işleri anlayış mahiyeti no kadar birbirinden ayrı 
olursa olsun; Büyük Millet hizmetini ifa etmek 
yolunda birleşmiş insanlar oldukları için arka
daşımızdır, diye vasıflandırmayı da deruni bir 
vazifenin duygusunun icabı telâkki ediyorum. 

AHMET Ahi ÇINAR (Burdur) — Zannedi
yor musun arkadaş diyorsun da biz haz duyu
yoruz! 

BAŞKAN — Cevap vermeyin, maksada geçin. 
AHMET TAIITAKILIÇ (Kütahya) — Ar

kadaş kıymeti var. (Soldan devam sesleri). 
AHMET T AH TAKİ LHJ (Devamla) — Ta

rizde bulunmakta ne mâna var? 
ATIP ÎNAN (Devamla) — Eğer arkadaş

larımız kadar tarize tahammül edem ivecek bir 
yaratılışta olsaydım, (Allâha şükür ediyorum ki, 
o yaratılışta değilim) hakikaten bana taarruz 
edenlerin istedikleri gibi şimdiye kadar yere se
rilirdim. Haklı tarize boynumu uzatırım arka
daşlar. Eğer kusurum varsa, kusurlu adamsam 
evvelâ cezamı ben veririm, ben şerefin kıymetini 
böyle anlarım. Ama haksızlık karşısında sa
bırla, tahammüle ve takatla ve bu Meclisin hak
ka karşı beslediği yüksek duyguyu anlıyan 
bir arkadaşınız olarak, maruzatta bulunurken 
dahi ara sıra yapılan tarizlere mukabil de ko
nuşma yapmak mevkiindeyim. Nihayet dönüp 
parti meselesi demeyim. Öyle dediler; 
öyle dediler. Parti meselesi yaptınız bu işleri, 
şöyle yaptınız, böyle yaptınız dediler. 

Türkiye B. M. Meclisini nihayet adam korur 
diye vasıflandırdılar. Bunu yalnız bana vâki bir 
tariz değil, B. M. Meclisinin bu kabil tarizlerin 
cok üstünde olan ve şimdiye kadar devam eden 
asıl varlığına onun Millet hizmetinde kazandığı 
yüksek itibara tercihi caiz ve lâyık olmıyan tâ-
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rizlerde diye alıyorum. O Meclisin bir uzvu ola
rak cevap vermek mevkiindeyim; T. B. M. Mec
lisi adam korumaz. T. B. M. Meclisi Devlet hiz
metlerinin, Millet hizmetlerinin en iyi şekilde 
ifa, edilmesinin kumandasını verir. Vatandaş 
şerefinin en büyük koruyuculuğunu yapar. Atıf 
İııan'ı korumaz. B. M. Meclisi. Atıf İnan B. M. 
Meclisinin büyük varlığına olan hürmeti namı
na kendisini koruması ve kurtarması ricasında 
bulunmaz, ona haysiyet, telâkkisi mânidir. Am
ma Atıf İnan'da bilir ki, Büyük Millet Meclisi
nin büyük varlığı içinde bir damla şeref hissesi 
olan adam olarak. Atıf İnan'da bilir ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi şerefli insanları onların 
haysiyetlerini yaşadıkları müddetçe değil, öl
dükten sonra dahi evlâtlarını hacalet içinde 
bırakmak isteyenlerin gayretlerine oyuncak 
yaptırmaz. Büyük Meclis hiçbir sebeple ve hiçbir 
tesirle şerefsizliği karıtmaz amma ayni zamanda 
şeref hırpalatmaz. O, Millî iradesini hatalı yola 
götürmemekte âzami gayreti ve hassasiyeti sar-
f'ettiği kadar vatandaş haysiyetine riayeti ha
kim kılan müessesedir arkadaşlar. (Soldan bra
vo sesleri, alkışlar) 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka
daşlar; son aylarda Toprak Mahsulleri Ofisi 
tanzim satışı yapmamakta, dolayisiyle un ve 
ekmek darlığı kendisini hissettirmektedir. Önü
müzdeki mahsul devresine erişebilmek için de 
ekmeğe, arpa, çavdar karıştırmak gibi bizim 
zirai vasfımızla telif edilmez bir durumla karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

Bunun ilk emaresini; daha 1948 yılının ba
şında, tek tip ekmeğe gidilmesinden de sezmiş 
bulunuyorduk. Bendeniz bu akıbete neden dü
şüldüğü sualine cevap vermek zorundayım. Bu 
suretle hesapsızlık ve basiretsizliğin güzel bir 
numunesini tesbit etmiş olmakla kalmıyacak, 
yarın için bu işlerle meşgul olacak arkadaşlara 
yeniden ufuklar açmış olması itibariyle de mev
zu üzerinde durmayı çok zaruri görüyorum. 

1P4(İ mn mahsul durumu yüksek malûmunuz 
hakikaten sevindirici idi 7 Eylül meşhur iktisa
di devrimine raslıyan bu yılda ambarlarda 
600 bin küsur ton mal mevcuttu. Sayın Kara
deniz arkadaşımızın belirttiği gibi, bu mevzuda 
7 lOylûlc tokaddüm eden devre ile 7 Eylülden 
sonraki devreyi cidden birbirinden ayırmak 
lâzımgelir. Belki bir politik icap, belki 7 Eylü
lün meşhur efsanevi tesirlerini efkârı umumi ve ve 
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göstermek kastiyle ozaman bir ihracat savaşıdır 
başladı. Yüz binlerce ton buğdayın ihracına teves 
sül edildi. Belki de Maliyemiz döviz bakımların
dan güçlükler içinde idi, tazyik altında buluııu-
yordu.Bunun üzerinde duracak değilim. Fakat ar
kadaşlar, bu savaş yapılırken, bu ihracata tevessül 
olunurken unutmamak lâzımgelirdi ki, Türkiye 
ziraati Allaha, emanet edilen hava seyrine tâbi 
olan bir ziraattir. Her yıl bir mevsimden bir mev
sime geçişte muayyen miktarda stokların elde 
bulundurulması sayesindedir ki, tanzim satışları 
sağlanabilir. Memleketin ekmek veya un mese-
iesi ancak bu suretle nizam altında tutulabilir. 

1946 yıh sonuna geliyoruz, son satış 1947 yılı
nın birkaç gün evveline isabet ediyor. Sevkiyat 
başlamamıştır. Sevkıyatın hepsi yapıldığı takdirde 
elimizde mal kalmıyor. Beni ilgilendirmez bu, bir 
bakanın karan mı, heyeti vekile kararı mı? Hepsi 
bir araya gelmiş de mühür mü basmış. Bu ikinci 
derecede kalır. Türkiye ziraatini Türkiye'nin bu 
hususiyetlerini yakından bilmesi lâzımgelen ar
kadaşların hangi hesaba istinad ederek, ihraca
ta devam ediyor ve bunu hangi mesnetlere daya
tıyorlar? işte arkadaşlar, meselenin üzerinde du
rulması lâzımgelen nokta budur. O devrede dö
viz ihtiyacımız vardı diyeceksiniz; gördük ihra
cattan elde edilen isterlinler hâlâ duruyor. Şu-
halde o .maksat yerine gelmedi demektir. Efen
dim, biz y<mi yılın gelişini güzel bulduk, 1947 
yılının ikinci Kânununda, birinci Kânununa 
bunu nasıl hükmedebilirsiniz. 

Şu halde sayın arkadaşlarım, bu .mevzuun ak
saklığı hesapsız ve mesnetsiz, hangi kaste mak-
rıın olursa olsun yapılan, ihracattaki yanlış hat
tı hareketten ileri gelmiştir denilebilir. 

Sayın arkadaşlar; bundan tam bir yıl ev
vel hakikaten hava vaziyeti çok fena idi, yağ
mur yok, kuraklık vardı. 

Bir arkadaşımız, ne düşünüyorsunuz, ne ted
birler alacaksınız diyerek 12 Mayıs 1947 de bir 
takrir verdi. Verilen cevap, bereket versin o sı
rada yağmakta olan yağmurların rahmeti ile iyi 
geçiştirildi ve fakat onun yanında verilen taah
hütlerin o kadar kati ve yapılan dosyaların o ka
dar muntazam olduğu bize temin ediliyordu 
ki, Büyük Millet Meclisi haklı olarak, biraz fe
ri h fahur durabiliyordu. 

Aradan biray geçti, 18 Haziranda hububat 
fiyatları münasebetiyle bendeniz de bir takrir 
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vermiştim. O takrirde aslolan, buğday fiyatla
rında birkaç kuruşluk fark değil, hakikaten mev
simin gelişi ve aldığımız malûmatın bize verdiği 
dehşet karşısında, Hükümeti biraz evvel arzetti-
ğim yanlış yoldan alıkoymak, yeni tedbirlere 
sevketmek idi. Hattâ bu takriri vermeden evvel 
birçok arkadaşlarla o günlerde bakanı ziyaret 
ettik, dedik ki, elinizdeki stokların haddi asga
ride olduğunu söylüyorsunuz, yeni yılın gelişi 
dehşet vericidir, bu hal memleket tarihinde 
her üç, beş senede rastlanır, binaenaleyh siz 7 
Eylülün tesirlerine, memleketteki geçim şartları
nın güçleşmesine rağmen düşük fiyatlarda ısrar 
etseniz dahi bunun yanında düşüneceğiniz ciddî 
bir nokta daha vardır. Bu memleketin iaşesini, 
ekmeğini gelecekte bu fiyatlarla temin edemez
siniz. 

O takririmde ısrar etmiştim, stoklarımız ne
lerdir, verilmedi. Gizli celse istedim, kabul edil
medi ve denildi ki, kendi hüviyeti içinde bir 
başka hüviyet karıştırarak, bu kürsüyü terke-
den arkadaş diyerekten de telmihte bulunuldu. 
Sayın Atıf İnan'in biraz evvel verdiği derslere 
bakarak kendine şunu hatırlatmak istiyorum ki; 
her ciddî mevzuda, her memleket meselesinde 
dilinde zehire sürülmüş bir hançer önüne geleni 
dalaştırmaktan katiyen korkmuyor, cesurdur. 
Kendisini tebrik ederim. 

Asıl mevzu şu ki; ogün Yüksek Mecliste ben
deniz hakikaten bu memleketin iaşe vaziyeti kar
şısında alamıyacağı bir tedbir olmadığını düşü
nerek, stok vaziyetini görmek isterdim, o stok 
vaziyetini gördükten sonradır ki; size hesap çı
karacaktım. O günkü stok durumu ile büyük 
şehirlerin istihlâkini karşılaştırarak hesap çıka
racaktım ve daha başka tedbirlerin alınması lâ-
zmıgeldiğini ispat etmek istiyordum. O zaman de
dik ki, hesapsız ihracat sebebiyle bir hata yapıl
mıştır, fakat 3 - 5 kuruş fark vermek suretiyle 
bu işi tamir etmek mümkündür. Burada ticari bir 
basiret göstermek, Ticaret Bakanı olarak, bu işi 
sevk ve idare etmek, koku almak lâzımgelirdi. O 
da şu idi: 3 - 5 kuruş fark vermek suretiyle 1947 
mahsulünü spekülatörlerin, tüccarların elinde 
ne varsa ki, bu 15 bin tondan aşağı düşmez, hepsi

ni Ofis ambarlarına atabiliriz. Bu fiyat farkından, 
Hükümetin köylüye müsait davranışından ötürü, 
bendenizin fikrime göre, bu işlerle meşgul olan 
insanlar cesaret edemezler. Ofis gibi alışa devam 
edemezler. Bu 3 - 4 aylık bir fırsattır ki; rakip-
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Hız olarak bazı imkânlara yol açmakla, ambarla
rımızı doldurabiliriz ve bu şekilde bugün mev
cut olan bu ıstırabı önliyebilirsiniz, dedim. Ta
biî bu da kabul edilmedi. Üstelik «ilerde buğday 
sıkıntısına düşmek vaziyetinde değiliz. Mahsul 
vaziyetimizin müsait oluşu itibariyle yalnız önü
müzdeki yılda değil, ondan sonraki yıllarda da 
bazı düşüncelerin müsait şekilde tecelli edeceği 
mahiyette bulunuyor, «soldan bravo sesleri» diye
rek teminat verildi. 

Arkadaşlarım; birinci fasılada yani 1946 yı
lı ikinci devresinde yapılan, Hükümet olarak, 
bakan olarak düşülen hataya bir ikinci defa o-
larak. bu kadar ikazlara rağmen neden düştük? 
Bu isabetsizliğin ve basiretsizliğin mesulünden 
hesap sormak Yüksek Meclise düşmez mi? Biz 
bir yıl evvelden, muhtelif ikazlarda bulunduk. 
Dokuz ay, on ay sonraki hesabı sormak doğru 
olmaz ikide bir tekrar ediyorsunuz, hâdiseler 
geçmiştir, dokuz ay sonra hesap soruluyor de
niliyor. Yarın biz Hükümetten bir hesap sorar
sak, bu doğru değildir, aradan şu kadar zaman 
geçmiştir mi denilecek? Bu mesele ile ilgili ola
rak sekiz defa Yüksek Meclis ikaz edilmiştir. 

Tektip ekmek kararı alındığı zaman Hükümet, 
Saym Oral arkadaşımızın bir takriri ile de çok 
yerinde olarak ikaz edilmişti. Ortada hesap yok 
arkadaşlar, biz, memlekette ne istihsal ederiz 
nerelerde toplanır, nerelerde sarf edilir bilmiyo
ruz. Şu halde bize söz veren teminat veren in
sanlara muayyen hesaplara ve esaslara dayan
masının zaruri olduğunu hatırlatmak zorunda
yız. Aksi halde bu şekil gözler kapalı el yorda
mı ile memleketi idare etmekten başka bir şey 
değildir. Bu itibarla memleket ve Büyük Mil
let Meclisi, sözü mesnede, hakiki hesaplara da-
yanmıyan bir sevku iradeye artık tahammül e-
demez. Bendeniz hakikaten şu bariz hesapsız 
mesnetsiz olan sevku idarenin doğurduğu bu ne 
ticenin mesullerini bir soruşturmaya tâbi tutma
sında isabet görüyorum.. Bazı arkadaşlarım bu
nun yan ısı ra. ihraçlarda yapılan bazı yolsuzluk
lar dolayısiyle soruşturma yapılmasını da iste
diler. Bendeniz bu mevzular üzerinde fazla dur
madım. Onlar da gayet tabiî böyle bir tetkikin 
mevzuu içine alınmalıdır ve buna zaruret vardır. 
Bir noktayı unuttum; belki denilebilir ki Tür
kiye 'nin, muayyen bir istihsal kapasitesi ve sto
ku vardır. Siz fiyatı 23 den 27 ye çıkardınız. Bu 
vaziyette buğday nereden çıkacak da bizim am-
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barlarımıza girecek, netice bir değil mi? Hayır 
arkadaşlar; netice bir değil, arzedeyim; şimdi 
elimde mevcut stokumla yeni istihsalim ambara 
girdikten sonra bu vaziyette karşımdaki ticaret 
erbabını 3 - 4 ay için ekarte ediyorum. Bu müd
det zarfında mallar benim ambarımda duracak 
ve satışını tanzim edeceğim. 

İkincisi, biliyorsunuz, memleketin dört köşe
sinde kaçakçılık olmaktadır, bu gizlenemez. Ben 
Fethiye, Bodrum,Antalya'ya ve cenup illerine 
mal gönderenlerin, gönderdikleri bu tonlarca 
malın birkaç hafta sonra yok olduğunu biliyo
rum. İliç olmazsa ilk devrede bu gibi kaçakçılık
ların önü alınabilirdi.Ayrıca fiyat tesbiti münase
betiyle daha o zaman zürranm aklına yerleşen 
bir nokta vardı ki, evet buğday ucuzdur, buğ
day fiyatı yükselecektir şeklinde kanaat yerleş
mişti. Bana gelen seçmenlerime fiyatlardan nasıl 
bir netice çıkacaktır diye sordukları zaman, ar
kadaş sabredersen buğdayını beş kuruş fazlası
na satabilirsin demek zorunda idim. Nihayet ba
na gelip fikrimi soruyorlardı. 

Arkadaşlar; buradaki soruşturma mevzuu ile 
ilgili olan ve bugün gazetelerde muttali bulun
duğumuz iktidar Partisi Grupunun tebliğine kı
saca tekrar işaret edeyim, 

Bir idarî tetkik yapılacakmış ve bunu da 
dünkü kabinenin içinde bulunan ve bugün de o 
kabinede vazife alan arkadaşın emri altındaki bir 
vekâletin müfettişleri yapacaklarmış. Güzel, 
bunlar tetkik ededursunlar. Fakat soruşturma
nın bu mevzuu görüyorsunuz yalnız bir suiisti
malin basit, şu veya bu şekilde komüsyon farkı
nın tahkikinden ziyade idarenin bu işteki ihma
li, kayıtsızlığı, basiretsizliği, isabetsizliği gibi 
sebeplerden ötürü bu çıkmaza götürmenin de 
bir neticesidir. Bu itibarla biz böyle bir tetkika 
talik edemeyiz. 

Sonra Yüksek Meclisin bir noktada dikkat 
nazarını çekmek isterim. Zannederim, birkaç o-
turum evvel ulaştırma işleri hakkında buna 
benzer bir mesele geçti. Orada gemi mubayaa-
smdaki suiistimalden bahsedildi. Ve denildi ki 
bu işler tetkik ediliyor. Fakat Yüksek Meclis 
bu tetkikatm sonunu bekliyerek aynen iktidar 
partisinin bugünkü tebliğinde olduğu gibi, tet
kika ti bekliyerek bir soruşturma yoluna gide
mezini idi? Bununla arzetmek istiyorum ki Yük
sek Meclis idarî bir tetkikatm neticesine tâbi 
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olmak zorunda değildir. Salâhiyet kendisine! e-
dir. Onun bizim tetkikatınıızı kolaylaştıracak 
mâhiyette addedilmesi lâzımgelir. (Sağdan al
kışlar) 

YUNUS MUAMMER AUAKANT (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlar; bugün Büyi*k Millet 
Meclisi bir Bakan hakkında Bakanlığın yap
tığı bazı muamelelerde gerek kanunlara muha
lif hareketlerde bulunan veyahut, bazı kimselere 
menfaatler temin edildiğinden balısilc yapılmış 
olan iddialardan dolayı bir tahkikat acımık ko
nusunu ele almış bulunmaktadır. Bir Parlânıen-
1o çalışması yapmaktadır. Burası, bu mevzu ka
naatlerin çarpışacağı, hukuki tahlillerin yapı
lacağı ve nihayet hukuki kanaatlerin izhar 
edileceği bir mevzudur. Halbuki bundan evvel
ki birçok bahislerde olduğu gibi burada parti 
gayretkeşliği ve ekalliyetin, fikirleri kabul 
edilmiyeceği hissedildiğinden Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa muhalif bulunduğu iddiaları ileri sü
rülmüş bulunmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarını, parti gayretkeşliği na
sıl iddia edilebilir ki, muhterem muhalif arka
daşlarımızın da söyledikleri gibi, mesele evvelâ 
C. II. Partisi Meclis Grupunda görüşülmüş, 
partili arkadaşlarımız bunu ortaya atmış, G. H. 
T*. Meclis .Grupu Başkanlığı bütün teşkilâtiyîe 
bunu memlekete bildirmiş, efkârı umumiye de 
bu işin uyanmasına, müzakeresine, münakaşa
sına yol açmış; daha evvel Veziroğlu arkadaşı
mız tarafından bir sual takriri verildiği za
man, birçok Halk Partili Milletvekili arkadaş
lar, Ticaret Bakanının verdiği izahatı kendileri 
için ve millet için itminanbahş bulmıyarak Ve
ziroğlu arkadaşın takririne muvafık rey vermiş
lerdir. 

Buna karşı denilecek ki, bu bir azlıktı, bir 
kısmı katildi. Fakat Meclis Grup unun ozaman-
ki büyük ekseriyeti bu azlık gibi hareket et
medi. Onlar gayretkeşlik yaptı. 

Arkadaşlar; bilirsiniz, gördünüz, gazete
lerde yazıldı ki, ben ozaman Ticaret Bakanının 
\e eski Ticaret Bakanının vermiş olduğu izaha
tı tamamen meseleyi kapatacak mahiyette te
lâkki etmemiş ve tahkikatın açılmasına kanaat 
edenler meyanında rey vermiştim. Ben de bu 
arkadaşlar gibi ozaman büyük ekseriyet karşı
sında azlıkta kalmıştım. Fakat hiçbir zaman 

' arkadaşlarıma siz parti gayretkeşliği ile hare-
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ket ederek ve kanunların, Anayasa hükümleri
nin haricine çıkarak sırf parti menfaati için 
reylerinizi kullandınız demedim. 

ŞAHÎN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Öy
le şey demedik Muammer Beyefendi. 

MUAMMER AUAKANT (Devamla) — Ar
kadaşlarımız parti gayretkeşliği ile hareket et
memişlerdir. Sade parti gayretkeşliği ile ha
reket etmiş olsalardı mensup oldukları parti
nin, partice menfaati ozaman derhal tahkikat 
açılmasında idi. Ve memlekete karşı bakınız, 
biz kendi Partimizden olan kimseler hakkında 
da tahkikat açmakta bir beis görmüyoruz, diye
ceklerdi. Ve bu suretle aylardanberi devam 
eden matbuat hücumlarının da önüne geçmek 
prensipini takip edeceklerdi. Fakat kendileri
nin, yine kendilerine mahsus hukuki ve vicdani 
telâkkilerine bağlanmışlar ve bu işte tereddü
de düşmemişler ve bu işte bir tahkikat komis
yonuna gidecek kadar dahi bir şaibe görmemiş
lerdir. 

Arkadaşlar; demokrasinin çok zor tarafları 
vardır. Fakat bu zorluğu kolay ve kabili tat
bik bir hale getiren cihet, ekalliyetin çoğunlu
ğun kararlarına karşı hürmet ve mütekabil em
niyet göstermesidir... Eğer çoğunluk kararları 
mütemadiyen kendilerinin parti gayretkeşliği 
veya yaran kayırması gibi hislere atfedecek 
olursak ozaman kendi beyannamelerinde de
mokrasi esasım mütekabil hürmete, fikir ve 
vicdan hüriyetine bağlıyan arkadaşların bu 
dilekleri hiçbir zaman yerine gelmemiş olacak
tır. C. II. Partisi Grupu kararını huzurunuzda 
uzun uzun tetkik ettiler ve dediler ki, bu Ana
yasa'ya muhaliftir. Herkesin malûmu olan 
bir şeydir ki, arkadaşlar, bütün dünya Meclis
leri parlâmento grupları bir mesele hakkında 
hüküm vermezden evvel, reylerini izhar et
mezden evvel, kendi aralarında konuşurlar ve 
müzakere ederler. Demokrasi ve parlâmen
to rizm de cari ve dünyaca kabul edilmiş esas
lardan, birisi de bir fikri müdafaa eden arkada
şın kendi fikrini daima mahzı hakikat kabul 
ederek ısrar, inat, taannüt etmemesi ve ma
demki arkadaşların ekseriyeti bu şekilde bulu
nuyorlar, her halde doğru olan budur diye ekseri
yetin kararına göre kendi reylerini uydurma
sıdır. Farzediniz ki, C. H. Partisi Grupunda 
mesele münakaşa edilmiştir. Farz ediniz ki, O. 
H. Partisi Grupunda Maliye müfettişleri tara-
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fından yapılmakta olan ve aylardanberi devanı 
eden tahkikatın cereyanı ve bu tahkikatın ona 
taliki için bir zaruret telâkki etmişim ve derhal 
tahkikat açılmasına kaani olmuşum. P1 tıkat diğer 
arkadaşlar işi uzun uzun izah etmişler ve bütün 
bu münakaşalar neticesinde bunun en faideli bir 
yol olduğu ve bu şekilde tahkikatın en salim 
olacağı, mcınelekt için faideli olan yolun bu 
olacağı tebarüz ettirilmiş ve bu arkadaşların 
kararma uyarak, belki bende hata vardır, 
belki bu arkadaşlarımın düşündüğü doğru yol
dur diyerek Grupta derhal tahkikat açılması 
lehinde bulunmamla beraber, burada Büyük 
Millet Meclisinde reyimi kullanırken, arka
daşlarınım ekseriyetinin vermiş olduğu kararın 
elbet daha doğru olduğunu düşünerek, tahkika
tın bilâlıara açılması şeklinde istimal edersek 
Anayasa'ya muhalif, vicdanıma muhalif bir ha
rekette mi bulunmuş olurum? 

Anayasa, Büyük Millet Meclisi rızalarının 
Büyük Millet Meclisinde reylerini istediği gibi 
kullanmalar! merkezindedir. Anayasa Büyük 
Millet Meclisiudeki ekseriyetin azlığı, ekseriye
ti, insani, tabiî, beşerî ve medeni hukukun da
ima mahfuz tutarak kendi haklarını, kendi, rey
lerini kullanmalarını âmirdir. Ben burada reyimi 
kullanırken dün Parti Grupunda tahkikat açıl
ması lüzumunu iddia etmiş olmakla beraber ne
ticede ekseriyetin kararını benim kanatimin 
aleyhine tecelli ettiğini görürsem kendi kana
atimin yanlış olabileceğini elbette nazarı itiba
ra alırım. Ve burada Mecliste reyimi verirken 
doğru kararın bu olabileceğini düşünerek bu 
olması lâzımgeldiğini düşünerek kararımı ve 
reyimi veririm. Bu şekilde karar verişim ne 
Teşkilâtı p]sasiye Kanunu ne de Anayasaya mu
haliftir arkadaşlar. 

Ahmet Tahtakılıç arkadaşım da bilirler ki, 
bendeniz şahsan Anayasa hukukuna, mükelle
fiyete riayet ve bunun memleket şümul bir va
ziyette hükümran olmasını senelerdenberi bir 
gaye ve içimde bir aşk ve ihtiras ile yaşatan bir 
arkadaşınızım. Bu ümniye ile sizin tarafınızdan 
vâki tekliflere sadece rey vermekle kalmamı
şım ; fakat bu kürsüden aynı fikirleri, müdafaa 
etmek vazifesini üzerime almışımdır. Emin olu
nuz ki ; şu meselede Anayasaya karşı küçük 
bir muhalefet ve tearuz görenlerden değilim. 
Ve hayatım esasen Anayasa ve Âmme Plukuku 
üzerinde tetkikle geçmiş bir arkadaşınız olarak j 
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bu işte biraz emniyet ve işe inanarak, işi bile
rek söz söyliyen bir arkadaşınız sıfatiyle bunu 
iddia edebilmekteyim. Şimdi gelelim meselenin 
tahkikat safhasına; Büyük Millet Meclisince 
bir tahkikat açılsın mı, açılmasın mı? Mesele 
mevzuubahis olurken bugünkü tebliğde de gör
düğünüz gibi deniliyor ki ; aylarca evvel bu 
meseleden dolayı Hükümet tahkikatı bırak
mış değildir; Büyük Millet Meclisinin bu şekil
deki arzularına göre Hükümet ortaya atılan 
bu meseleleri memleketin güzide evlâtların
dan mürekkep bîr heyete bırakmış bulunmakta-
dır. İsnat edilen suiistimaller Ticaret Bakanlı
ğı tarafından yapılmış olduğu halde Maliye He
yeti Teftişiyesi Ticaret Bakanlığı muamelâtını 
tetkik etmekte bulunmaktadır, 

Arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki, Maliye mü
fettişlerimiz, kendilerine vukuf ehliyet ve ka
rakter itibariyle daima emniyet edebileceğimiz 
güzide bir kütledir. Denilebilir ki ; bu kütle bu 
işte döndüğü iddia edilen milyonlar karşısında 
zayıf bir durumda bulunabilir. Hayır arkadaş
lar, bu güzide kütleyi bu isnattan tenzih ede
riz. (Sağdan isnat yok sesleri) Bu gibi milyon
lara karşı metanetini muhafaza edecek büyük 
bir kütle aramızda yaşamaktadır. Denebilir ki ; 
bu müfettişler grııpu kendilerine yapılacak 
resmî tesirlerden azade kalabilirler mi? 

Arkadaşlar; en büyük nüfuz, en büyük 
kudret Büyük Millet Meclisindedir ve Bü
yük Millet Meclisi aylardanberi bu işi ele 
alınış, bunun hakkiyle, bitarafane tetkik 
edilmesini bütün müzakerelerinde izhar 
etmiş bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığın
da bugün bu işleri tetkik etmekte olan bu gü
zide heyet. B. M. M. nin hakiki nüfuzuna, hakiki 
kudretine malik bulunan Büyük Millet Meclisi 
nin arzu ve emelinden elbette tegafül etmiş 
değildir. 

Orta yerde tahkikat yapılmasın diye bir ka
rar yoktur, tahkikata mahal yoktur diye de bir 
karar yoktur. Tahkikatın en iyi bir şekilde nasıl 
yapılması lâzımgeldiği ve memlekete en iyi bir 
şekilde bu tahkikatın temin edilebileceği meselesi 
mevzuubahistir. Bu işte hakikaten ihtisası olan 
insanlara tevdi edilmiş bulunmaktadır. Demin de 
arzettiğim gibi, tahkikatın açılmasına müessir 
olan ilk arkadaşımızın takririne iltihak eden bir 
arkadaşınız sıfatiyle ve esas itibariyle tahkikat 
açılmasını lüzumlu gören bir arkadaşınız itiba-
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riyle arzcdeyim ki bu heyete itimat edelim. Top
rak Ot'isdeki suiistimallerden ve mahsullerin 
satışından mesul olan kimseler derlerse ki şu şu ha
tamızı Bakanlıktan aldığımız emirle yaptık. Elbet-
1e heyeti teftişiye ozamaıı tahkikatım durduracak 
ve neticeyi yine bize bildirecektir. Fakat bütün 
suiistimaller, yolsuzluklar, kanuna muhalif ha
reketler varsa ve bunlara ait emirler doğrudan 
doğruya Bakan tarafından verilmemiş olan 
emirlerle meydana gelmişse ozaman Bakan hak
kında ayrıca bir tahkikat safhasına geçilmesi el
bette fuzulî ve lüzumsuz bir hareket olur. Bu 
harekette ne parti gayreti, ne Teşkilâtı Esasiye-
ye muhalif bir hareket ve ne de meseleyi örtbas 
etmek gayreti vardır. Tahkikatın en güzel bir şekil
de yapılması mcvzuubahistir. benim gibi birçok 
arkadaşlar tahkikat açılması noktasına karar ver
miş oldukları halde bugün ekseriyetin saatler sü
ren münakaşaları sırasında bu netice kabul edil
miş bulunmaktadır. Temenni ederim ki, siz ar
kadaşlarımız da beraber olarak ve meseleyi arzet-
tiğim samimiyet içerisinde ihata ederek bir itti
fak halinde, bir birlik halinde bu güzel neticeye 
varalım. 

BAŞKAX — Söz Ahmet Faik Barutçu'nün
dür. 

DEVLET BAKAM VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) —- Aziz arkadaşlarım; bir iki noktayı açık
lamak için yüksek huzurunuza çıktım. 

Oeçen oturumda sayın Çınar arkadaşımızın 
bir önergesini cevaplamıştım. Hissedilen hububat 
sıkıntısına karşı Hükümetin ne gibi tedbirler 
aldığını, hangi mücbir sebeplerle istoklarm cri-
tildiğini ve önümüzdeki mahsul yılına, ait hu
bubat politikasının ne olacağını soruyorlardı. 

Verilen cevaplardan ve diğer bir arkadaşımız Si
nan Tekelioğlırnun sual önergeleri dolayısiyle Ti
caret Bakanı arkadaşın :u\ açıklamalarından son
ra sayın Tahtakılıç ve '.akaroğlu ve Eâçin arka
daşlarımız tarafından .m oturumun başlangı
cında okunan önerge varildi, tahkikatı teşriiye, 
Meclis soruşturması açılmasını istiyen takrir. 

Cİerek geçenki oturumda ve gerek bugünkü 
konuşmalarda, hissedilen darlık mevzuuna temas 
edildi. Ve hattâ darlık mevzuunda açlık söylen
tileri de bulunduğu için evvelâ müsaadenizle bu 
noktada bir açıklama yapmak istiyorum. 

Bu sıkıntının açlık halinde en eok hissedildiği 

iddiası ileri sürülen yer Karadeniz salıillerimizdir. 
Sayın arkadaşım Naşit Fırat ' ın bir önergesi var
dır. O önergenin taallûk ettiği mevzuda bilve
sile temas etmiş olacağım. Müsaadenizle bu nok
tada. lüzumlu gördüğüm açıklamayı yapayım. 

1. Bir ay önce Samsun Valiliği, Samsun 
Merkez, Çarşamba ye Kavak İlçelerinde 30 kö
yün yiyecek sıkıntısına mâruz bulunduklarını 
bildirmiş ve derhal Toprak Mahsulleri Ofisin
den il emrine 200 ton mısırla 100 ton yemlik 
arpa tahsisi yapılmıştır. Mütaakıben Samsun 
İli ile birlikte Ordu îli daha geniş miktarlarda 
yardım talebinde bulunmuşlardır, t ik parti ola
rak :J40 tonu Trabzon, 250 tonu Ordu, 270 tonu 
(«iresun, 00 tonu Rize, 50 tonu Samsun için ol
mak üzere Antalyadan tertip olunan 1000 ton 
mısır tevzi merkezi olan Samsun'a sevk edilmiş 
ve hamule l f i . IV.104S de Samsun'a çıkarıl
mıştır. Ayrıca ikinci tertip olarak Derinceden 
1000 tona yakın mısır daha Samsun'a yollanmış 
ve bu hamule de 25 . IV.104S de Samsun'a 
varmıştır. 

Kuraklık sebebiyle istihsal noksanlığı ve 
vatandaşların mâruz kaldıkları yiyecek sıkın
tısı dikkate alınarak Samsun îli ile birlikte 
Ordu, (îiresun, Rize ve Trabzon İllerinin hakiki 
ihtiyaçları üzerinde durulmuş ve mahallerinden 
bugüne kadar alman bilgilere göre Samsun İli 
dâhilinde merkez, Kavak, Havza, Lâdik, Çar
şamba, Bafra, Vezirköprü, Terme ve Alaçam 
İlçelerinde ve Ordu İlinin merkez, Ünye, Fatsa 
İlçeleriyle Perşembe Bucağında ve flöl köyünde, 
Trabzon İlinde de umumiyetle yiyecek sıkıntısı 
mevcut olduğu, Giresun ve Rize İllerinde halen 
hissedilir derecede yiyecek sıkıntısı bulunma
dığı tespit edilmiştir. 

Vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarının zama
nında ve tam olarak karşılanması nıaksadiyle: 

A) Yukarda adı geçen illerde yardım tevzi 
komiteleri kurulmuş, ayrıca mısır mubayaasına 
karar verilen yerlerde de Mubayaa yardım ko
miteleri teşkil edilmiştir. Yardım tevzi komite
leri yiyecek sıkıntısı çeken vatandaş miktarla
rını tesbit etmiş olduğu gibi kredi suretiyle yi
yecek tedarik edecek vatandaşlar için Ziraat 
Bankasından açılması gerekli kredi miktarları
nı da bildirmişlerdir. 

B) Mubayaa yerlerindeki komiteler Kızı
lay vasıtasiyle süratle mısır mubayaasına giriş-
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miş olup bunların da en kısa zamanda mahalle
rine ulaştırılmaları için gerekli bütün tedbirler 
al ı n m iş bul unm akladı r. 

2. Yiyecek sıkıntısında bulunan muhtaç 
çiftçilere yemeklik hububat sağlanması iyin Zi
raat Bankasından 22 . IV . 1948 tarihinde Kûm
sun ile evvelce açılmış olan (100 000) liralık kre
diye ilâveten (1!K) 000) lira, Ordu ile evvelce ve

rilmiş olan (100 000) liralık krediden başka bu de
fa ilâveten (50 000) lira, Trabzon tüne (500 000) 
lira, (İiresun İline (150 000) lira, TCize iline 
(50 000) liralık kredi açılmıştır. 

3. Hükümet ayrıca yiyecek tedarikinden 
âciz ve çiftçi olmıyan hakiki ihtiyaç sahil)i va
tandaşlara parasız yiyecek yardımında bulunmak 
maksadiyle Samsun, Ordu, Trabzon İllerine ce
man 110 ton mısır tertip edilmiştir ve tevziine 
de başlanmıştır. Bu yolda gerekli bütün ted
birlerin zamanında alınmış ve alınmakta olduk
larını ve her türlü sıkıntının geniş ölçüdeki ter
tiplerle giderilmeye başlanmıştır. 

Arkadaşların okunan takrirlerine gelince; 
iki kısmı ihtiva etmektedir. Bir kısmı hesapsız 
surette hububat ihracı yapıldığına dairdir, stok
lar ve memleketin bir senelik istihlâk ihtiyacı 
gözönündc bulundurulmaksızın bu ihraçların ya
pıldığı ve 1947 kampanyası için tesbit edilen 
fiyatların da daha yüksek tutulması 1 âzımgelir
ken yapılmadığından dolayı bunun da bir hata 
olarak bir tahkik konusu yapılması icabedeceği-
ne dairdir. 

Hububat ihraçları hakikaten hesapsız bir 
surette mi yapılmıştır ve hangi sebepler ve hangi 
şartlarla yapılmıştır? Fiyat tesbitinde hangi öl
çüler kullanılmıştır? Bunlar nihayet tetkik ko
nusu, sual konusu, istizah konusu, yani siyasi 
mesuliyet konularıdır. 

Sebepleri alâkalılar tararından izah edilir, 
sebepleri; Hükümet tarafından izah edilir, Yük
sek Meclisinizi tatmin ettiği takdirde tasvip olu
nur, tatmin etmediği takdirde tasvip etmez, si
yasi mesuliyet konusu olarak kendisini gösterir. 

Bu tetkikat, bu sualler, bu istizahlar', bu ko
nuşmalar işin içinde malî mesuliyeti icabettire-
cek tarafı olduğunun meydana çıkarırsa, ayrıca 
o tahkik konusu yapılmak üzere ele alınabilir. 
Yoksa bidayette herhangi böyle daha çok takdire 
dayanan idari mevzuların niçin öyle yapıldı 
da böyle yapılmadı csbabiyle teşriî tahkikat ko-
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nusu yapılması gerçi istenebilir ama mesnetli 
olmaz. 

Takririn ikinci kısmı bu hububat ihracının 
tatbikatında suiistimallerin mevcut olduğuna 
mütedairdir, iddia odur ki, bu ihraçlarda bir 
takını suiistimaller olmuştur, usulsüzlükler ol
muştur, iltizamlar olmuştur, himayeler olmuş
tur, bazı kimselere haksız kazançlar sağlanmış
tır. Ve nihayet belki biraz da bu maksatla bu 
ihraçların portesi geniş tutulmuştur. 

Aziz arkadaşlarım; böyle ısrarla üzerinde 
durulan ve bir dâva haline getirilmiş mahiyet 
arzeden noktalar tetkiksiz bırakılır, tahkiksiz 
bırakılır; bu olmaz. Bu, Atıf İnan meselesi de
ğildir, bu Atıf İnan meselesi olmaktan çıkmış 
bir meseledir. Bu, Hükümetin el koyduğu bir 
mesele olmuştur.Böyle ileriye sürülen ısrarlı 
iddialar karşısında harekete gelmemizi herşey-
den evvel bizden vazifelerimiz ister, vicdanları
mız ister. O müessesede çalışanların ve alâkalı 
sanılanların da vicdanları ister, âmmenin vic
danı ister. Ve nihayet iktidarın mesuliyetine 
hizmet omuzlarını vermiş olan adamlardan baş
ka türlü bir şey beklenemez.Binaenaleyh Hükü
met bu noktalar üzerindeki zaman zaman ga
zete sütunlarında, zaman zaman Yüksek Mec
lis huzurunda bu kürsüden ileriye sürülen id
dialar ve müealâalar üzerine bu işe dört ay ev
vel müessesenin bünyesinde el koymuştur. Ba
ha bu takrirler olmazdan evvel, daha bu talep
ler olmazdan evvel.. Ve biz bu noktalar üzerin
deki bütün iddiaların Maliye müfettişleri tara
fından tetkik edilmesini, tahkik edilmesini ter
cih ettik. Bütün tereddütleri bertaraf edecek, 
herkese emniyet verecek ve hattâ herkes için te
minat olacak şartlar içinde şu işin hakikatleri 
meydana çıksın diye, içyüzleri anlaşılsın di
ye.. Mesuliyeti mucip hal var inidir, iltizam var 
mıdır, himaye var mıdır, var mıdır, var mıdır? 
Bütün bunlar varsa veya î r kısmı varsa, me
sulleri kimlerdir; kimlerdi bunlar ve mesuli
yet nereye kadar sirayet jder, çırçıplak mey
dana çıksın. Çünkü onların da hakları var, ora
da çalışanlar da huzura kavuşsun, herkes hu
zura kavuşsun, memleket de mânevi huzura ka
vuşsun ve bizler de mânevi huzura kavuşalım. 
(Sağdan bravo sesleri). 

»Simdi, arkadaşlarımız aynı şeyi istiyorlar, 
Ama doğrudan doğruya bir tahkikatı teşriiye 
mevzuu olarak. 
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dokümantasyondur. Ona göre huzuru kalb 
içinde, bütün umumî efkâr huzurunda, memleket 
huzurunda reyini istimal ederse, hiç vicdan ıstı
rabı hissetmez. Mahzuru, zararı var mı? Tek 
mahzuru, tek zararı yok, hiç birşey yok. Bilâkis 
Hükümetinizin üzerinde bulunduğunu ve tahki
katın neticesini huzuruna getireceğini ifade et
tiği, her birinizin hassaslıkla parmak koyduğu
nuz mevzulardır ki,Maliye Müfettişlerinin tet
kik ve tahkikine tabidirler. Ve nihayet arzede-
yim, belki bir ay içinde intaç edilecek işlerdir. 
Hattâ bilvesile arkadaşlarımdan rica ederim, 
konuşan arkadaşlardan rica ederim, ellerinde 
dosya bulunduğunu ifade eden arkadaşlardan 
rica ederim; dosyalarını, bilgilerini Maliye Tef
tiş Heyeti Başkanlığına, lütfen versinler. 

Tahkikatın açılmamasına karar verildiğini 
bilvesile bir arkadaş söyledi, öyle hatırımda kal
dı. (Tashih edildi sesleri) Tashih edildi ise gü
zel. 

Tahkikatın kapatılmasının herhangi bir şe
kilde mevzuubahis olmıyacağını söylemeye lü
zum yok. Herhangi bir kimsenin hatırına getire
bilmesi ihtimaline binaen tavzih sadedinde ar-
zedeyim; imkân yok. Çünkü o bizim dâvamıza 
uymaz. Biz o dâvanın adamlarıyız ki, hakkın ve 
hakikatin, faziletin ve dürüstlüğün arkasındayız. 
Biz o dâvanın adamlarıyız ki fazileti ve dürüst
lüğü halk idaresinin, Cumhuriyetin ve kendi 
varlığımızın da temeli sayarız. Aynı zamanda 
hava gibi su gibi daimî bir gıda olan adaletin 
de âşıklarıyız. (Soldan bravo sesleri). 

Şuna inanıyorum arkadaşlar; ve sizlerin de 
inanmanızı rica ediyorum. Hangi yolda olursa 
olsun hiçbir hakikat nihan kalmıyacaktır. (Sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, görüşmenin yeter
liği hakkında bir önerge var. Bu önergeyi Baş
kanlık aldıktan sonra da Tahtakılıç arkadaşı
mızın söz isteğinde bulunmuşutur. 

AHMET TAIITAKILINÇ (Kütahya) — Tak
ririn aleyhinde konuşacağım, lütfen takriri oku
tunuz. 

BAŞKAN —• Başkanlık hizmetini eda etti, 
takdir Yüksek Heyetinize aittir, önergeyi oku
tuyorum. 
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Arkadaşlar, mesele, bu işlerin ne olduğunun 

meydana çıkmasıdır. Yollar hep aynı neticeye 
gider. Yalnız Hükümetin el koyduğu bu mev
zuda Maliye Müfettişleri tarafından yapılmak
ta olan tahkikatın neticelerini beklemenin fay
dalı tarafları şunlardır k i ; Maliye müfettişleri
nin yapmış okluğu tahkik ve tetkiklerden hiç
bir şey kaçmaz. Onlar işin kompetanıdırlar, 
ihtisasları dâhilinde olan bir iştir. Onların yap
tıkları ve yapacakları tetkiklere, tahkiklere 
kemali emniyetle intizar edilebilir. Emsali var-
dir. Bu Anayasaya muhalif olur mu? Biz eğer 
bii' tahkikatı teşriiye mevzuunu Maliye müfet
tişlerine havale edecek olursak veya herhangi 
bir bakana müteveccih tahkikatı vazife olarak 
idare adamlarına verecek olursak o zaman bu
yurdukları gibi, Anayasa hükümleriyle kabili-
telif olmıyan bir vaziyet ortaya çıkmış olur. 

Böyle bir şey yoktur. î§ şudur; Maliye müfet
tişleri trafından bütün bu ileri sürülen iddialar 
da ele alınmak suretiyle müessesenin bünyesinde 
tetkikat ve tahkikat başlamıştır. Bu tahkikatın 
neticesi nereye kadar varırsa, herşey tahkikatın 
neticesinde Yüksek Huzurunuza gelecektir. 

Bunun bir faydalı tarafı da odur ki, Yük
sek Meclis hassaslıkla üzerinde durmakta 
haklı bulunduğu bu noktalar üzerinde vicdan 
huzuru ile, eline gelecek Maliye Müfettişlerinin 
tahkikatına müstenit, eğer varsa yeni delilleri 
ihtiva eden mesnetli tahkikatına müsteniden 
huzur içinde kararını vermek mevkiinde olur. 

Şimdi iki tarafı dinliyorsunuz, fiyata zam
metmek lâzımdır, esasen bu tahkikat mevzuu 
değildir, ya farzedin siyasi mesuliyet mevzuu
dur. Bin türlü sebepler dermeyan ediyorsunuz, 
aksi tarafta iki bin türlü sebep serdediyor. Ni
hayet bunlar görüş işleri, takdir işleri, nihayet 
bunlar herkesin türlü mütalâasına taallûk eden 
mevzulardır. Zam yaparsam hayat pahalılığını 
kamçılarım, buğday bütün fiyat mevzııımd.ı 
bazdır, bütün öteki fiyatlar ona göre ayarlan
mıştır, o onu tevlit eder, o onu tevlit eder, müte
madiyen kamçılayıcı olur, kaça kadar çıkar, o-
rasını Allah bi!i.\ 

O söyler, böyle, öteki başka olurdu. Hangi
sine hak vereceğiz? Hangisi doğru? Şimdi bunu 
bir de tahkikatı teşriiye mevzuu olarak ele alın. * 
Biri iddia ediyor, şöyle, biri iddia ediyor böyle, 
Nihayet yapılacak tahkikat ve tetkikat işin ma
hiyetini ortaya koyarsa,ki onun getireceği şey 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter, oya konulmasını rica ederim. 

Hamdi Şarlan ve arkadaşları 

m~ 
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AHMED TAHTAKTUNÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar; Dikkat buyurursanız, görüş
me, Sayın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Ba
kam Baruteu'nun izahları ile yeni yeni safha
lara girmiş bulunuyor. Meselâ Barutçu: Memle
kette bir açlık tehlikesi'yoktur ve her yerin ih
tiyacı. karşılanmıştır diye bir konuya temas et
miştir. 

Elbette Milletvekili olarak buna karşı 
bizlerin de söyleyeceğimiz şeyler var. Kaldı ki, 
bugün Cumhuriyet Halk Partisi Orupu tarafın
dan neşredilen bir tebliğ dolayısiyle orta yerde 
bu tebliğle Anayasanın ruhuna muhalif bir du
rum meydana gelmiştir diye de bir iddia var. 
bir taraf noktai nazarını söylemiştir, elbette 
öbür tarafın da bir noktai nazarı olacaktır. Şu 
konuşmaların memleketimiz için hayati ehemmi
yeti olduğu muhakkaklır. Fakat şu kifayeti müza
kere takriri öyle bir maniveladır ki, eğer biz bu 
takrir neticesinde ve buna benzer takrirlerle her-
şeyi iyice teneffüs etmemiş olarak bırakırsak 
meseleyi muallâkta bırakmak akibetinden kur
tulamayız. (Soldan bunun neresi kısa sesleri) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere aleyhindeki 
sözleriniz için devamınıza imkân vereceğim. 
Ancak Başkanlık, Türk Milletini temsil eden, 
halk iradesi sistemini, yurt ve vatan menfaatine 
kullanma şiarında bulunan Kamutay, bu işlerin 
selâmeti için vücuda getirdiği ve hepimizin te
ker teker itaatle Millet adına mükellef olduğu 
ahkâmı tatbik ederken, müzakereleri kesmek 
için bir manivela kullanmış olamaz. Ve bu söy
lenemez. Ancak arkadaşını kendi kanaatine gö
re müzakerenin yetersizliği hakkındaki duygu
sunu mucip sebepleriyle izah edebilirler. Bu, 
Tüzük hükmüne göre Yüksek Heyetinizin oyu
na sunulur, devam buyurun derse o irade hâkim 
olur. Konuşmalar yeter derse o irade hâkim olur. 
Arkadaşımın bu tatbikatı manivela olarak say
masını ve söylemesini Başkanlık müsamaha ile 
karşılıyamaz. 

Buyurun, şimdi kifayeti müzakere aleyhine 
söyleyiniz. 

AHMET TA [[TAKİBİ Ç (Devamla) —Efen
dim, müsaade ederseniz müzakerenin kifayeti 
hakkında konuşan insanları, haksız görüyo
rum. Burada manivela çevirecek kimse yoktur. 
Bu sözü asla kabul edemem. Ben kanaatimi izhar 
ederken.... 

BAŞKAN - - İ zah edin. 
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AIIALHT TA UTA Kİ U Ç (Devamla) — Bu 

tarzda görüş, memleketin aleyhindedir. Beni söz
lerimden çevirecek hiç kimse yoktur. Ben mese
leyi izah eltim, kanaatimi belirttim. Takdir 
Yüksek Meclisindir. Aanayasanın verdiği im
kânlar içerisinde konuşuyorum. Manivela keli
mesi ne demektir/ Manivela müessese demektir. 

BAŞKAN — Noktai nazarınızı izah buyu
run. 

AIIAIUT TAIITAKIUÇ (Devamla) —• Ma
nivela müessese demektir. 

Arkadaşlar, iaşe mevzuunda alınan tedbir
lerden bahsetti. Sayın Barutçu, benim ortaya 
atmış olduğum bir iddianın varit olmadığından 
bahsetti. Bir arkadaşımız, tasrih ettiğim halde, 
Ahdiye Müfettişlerinin kifayeti şahsiyeye malik, 
amelî bir teşekkül olduğunu, ellerine aldıkları. 
işleri iyi gördüklerini tasrih ettiğim halde; beni 
nedense Maliye Müfettişlerinin aleyhinde, bu iş 
onlara verilmekle bir şey yapılamaz gibi söz kul
lanmış mevkie düşürdü. (Soldan, yok, öyle de
ğil sesleri). 

Alüsaade buyurunuz, bunu Muammer Ala
kanı arkadaşımız söyledi. 

Ben, sözüme başlarken Maliye Müfettişlerinin 
isabetli seçildiğini, ellerindeki yetki vesikasında 
Başbakanın imzası bulunduğunu; binaenaleyh 
tetkiklerini salâhiyetle yaptıklarını söyledim. 
"Fakat, ortadaki tetkikat icra murakabesidir, bi
zim talebimiz ise teşriî murakabedir. 

Arkadaşlar, eğer teşriî murakabe müessesesi 
yürümezse, bu takriri kabul eder de fikirleri
mizi izahtan bizi alakorsanız ozaman teşriî mu
rakabe müessesesinin yürümemesi gibi memle
kette şimdiye kadar birçok zararlarını gördüğü
müz neticeler hâsıl olur. Bu, vicdan kanaatimiz
dir. 

Onun için müsamaha ediniz de serdedileıı 
fikirlere karşı bu sabah gazetelerde okuyup ta 
hukuk kitaplarını karıştırmadan yalnız bunun 
hukuki neticelerini teemmül ederek vardığım 
kanaatin mucip sebepleri huzurunuzda arzet-
mek isterim. Çünkü dikkat buyuru I ursa bu teb
liğ bir Aıillet; Meclisine soruşturma açılması hak
kında vâki bir tekliften sonra yayınlandığı için 
Anayasanın ruhuna muhaliftir. Yoksa böyle 
.Meclise bir 1alep verilmeden ve Afeelisçe bu hu
susta herhangi bir karar alınmadan böyle bir 
idari tahkikat yapılsaydı bizim bu tahkikata kar-
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şı söyliyeeek hiçbir sözümüz olmazdı. Fakat bir 
milletvekili mevzuu bu Meclise getirmiş, bu mev
zu cezai mesuliyet, siyasi mesuliyet olduğunu 
iddia ettiği bir mevzudur. Bu mevzuda Meclis 
bir komisyon teşkil ederek soruşturma yapılma
sını emniyetli telâkki etmiyor da idari muraka
benin kullandığı, tetkikata işi talik etmek isti
yoruz. 

J)r. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Nere
den çıkarıyorsun bunu camın? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü
saade buyurursanız izah edeceğim. Bu Anaya
samızın ruhuna da muhaliftir. Binaenaleyh bu 
takririn Hamdi Şarlan arkadaşımız tarafından 
geri alınmasını veyahut da Yüksek Heyetiniz ta
rafından kabul edilmemesini ve müzakerenin de-
vamma karar verilmesini hepinizden rica ediyo
rum. (Reye reye sesleri). 

BAŞKAN — önerge sahibi olduğu için söz 
veriyorum. 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) ~ Muhterem ar
kadaşlar; mevzu üzerinde gerek muhalif arkadaş
larımızın gerek muvafık arkadaşlarımızın 
serdettiklerj fikir ve mütâalârdan aldığımız 
olgun ve dolgun kanaatten sonra ge
rek, Sayın Tahtakıhç arkadaşımızın telâkki 
ettiği mânada olsun ve gerek mecaz manada ol
sun manivela gibi hiçbir bir his hatırıma gel-
miyerek sadece, kanuni ve teşriî hak ve salâ
hiyetimi kullanmak üzere şu takriri verdim. 
Bu takririm beni gerek kelimeler zımmındaki 
töhmet altında bulundurması ve gerek başka 
maksatları imale etmek şeklinde olan vaziyeti 
ima etmesini Tahtakıhç arkadaşımın şuuruna 
ve izanına pek yakıştıramam. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) —Şah
sım mevzuubahistir, cevap vereceğim, söz isti
yorum. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — ben takriri 
kendisi gibi \e herkes gibi müzakerelerden hâ
sıl ettiğim intibaını, kanaatim neticesinde verdim 
vu müzakereyi yeter görerek müzakere kâfidir 
dedim. Bu kifayetin ne sebebe müstenit olduğu
nu, eğer bu önerge münasebetiyle izah etmeğe 
lüzum kalırsa birçok sözlerin söylenmesine bu
gün halen imkân vardır. Arkadaşımızın bu
ta rizkâr sözünü kendisine iade ediyorum. Ben bu 
sahada takririmi vermekle teşriî hakkımı kul
lanmış oluyorum. Bence müzakere kâfidir, bel
ki arkadaşlarım da bu kanaate iştirak edecekler-
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diı-. Eğer rey neticesinde bu kanaat tahakkuk 
etmezse kendilerinin dediği doğrudur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Baş
bakan yardımcısı hükümet adına konuşmuştur, 
müsaade ederseniz son söz Milletvekilinindir, tak
rir sahibi benim söz istiyorum. (Soldan; reye, re
vü sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin ilk maddesi 
olarak oturum açıldığı zaman önergenizi okut
tum ve önerge ile ilgili arkadaşlara ve bu arada 
meselenin kendisini tahrik etmiş bulunan arka-
daşlarada istekleri üzerine söz verdim. Hepiniz 
takdir buyurursunuzki başkanlık makamının 
elinde bir tüzük vardır, onunla mukayettir. Bu
nun bir titizlik ve dikkatle tatbik edileceğinden 
hiç. bir arkadaşınım şüphe edeceğini hatırıma 
getirmem. 

Bunu böyle söyledikten sonra yeterlik hakkın
da bir önerge vardır. O önerge üzerinde de zatıâ-

linizi müzakerenin yeter olmadığım ve anaesasları-
nı izah ettiniz. Orada bir hitabınızdan mütahas-
sis olan önerge sahibi bu nokta üzerinde bir 
konuşma yaptı. Bu konuda arkadaşlar da söy
lenmesi lâzımgelen şeyleri söylediler, önergeyi 
oyunuza koyacağım arkadaşlar yetersiz bulur 
kabul etmezse söz alan arkadaşlara söz verip 
müzakereye devam edeceğiz. 

AHMET TAHTAKTLIÇ (Kütahya) — Hü
kümetten sonra söz hakkı benimdir, hakkımı 
kullanacağım. 

ŞAHİN LAÇİN (Afyon Karahisar) — Son 
söz Milletvekilinindir. 

BAŞKAN —Müzakerenin yeterliğini oyu
nuza sunuyorum... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Efen
dim müsaade buyurun, Hamdi Şarlan'a cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILTÇ (Kütahya) — Efen

dim cevabım sizi sıkıcı olmıyacak, müsterih 
olun. Çünkü burada şahsi mübareze yapmıyo
ruz. Milletvekilliği vazifemizi kullanıyoruz. 
Hamdi Şarlan arkadaşımızın... (Gürültüler) 
Efendim müsaade edin mamafih sizin gürültü
nüze alıştık, etseniz de konuşmamıza devam ede
ceğim. Arkadaşımız alınmasınlar. Sözlerimi şah
si tariz mahiyetinde almasınlar. Burada şahıs
ları Mecliste bir üye olmaktan başka mütalâa 
etmedim. Ben keyfiyeti müzakere mevzuuna, 
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takririn esasına hücum ettim. Yoksa arkada
şım elbette hakkını kullanmıştır. Cevabım şa
hıslarına değildir - manivelaya denıiyeyim - mü
esseseyedir. 

(Görüşmenin yeterliği önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — P>ıı konudaki konuşmanın ye
terliğini ova sunuyorum. Kabul edenler... Et-

miyenler... Bu konudaki görüşme yeter görül
müştür. 

Şimdi bu konu. üzerinde bir ana önrege var. 
Onu tekrar okutacağım. Ondan sonra diğer bir 
önerge var. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Şahin Lâçin 
ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu). 

4. — ÖNERGELER 

. —Çoruh Milletvekili Doktor Cemal Kazan-
cıoglu'nun Afyon Karahisar Milletvekili Şahin 
Lacin ve iki arkadaşının buğday ihracı dolayısiyle 
eski Ticaret Hakanı hakkında Meclis soruştur
ması yapıhnasına dair önergesinin yapılmakta 
olan teftiş ve tahkikin neticelenmesine kadar 
tehiri hakkında önergesi (4/85) 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, oku
tacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
Başbakan yardımcısının açıklamasından buğ

day işleri ve Ofis muamelâtı hakkında üç ay-
danberi devam etmekte olan teftişin bir aya 
kadar bitirilmiş olacağı anlaşıldığından Kamu
tayın esaslı surette aydınlanmasını temin için 
Meclis soruşturma talebi hakkındaki görüşme
nin yapılmakta olan teftiş ve tahkikin netice
lenmesine kadar tehirini teklif ederim. 

Çorum Milletvekili 
Dr. Kazancıoğlu 

AHMET TADTAKILIÇ (Kütahya) — Bu 
önergenin mevzu ile katiyen alâkası yoktur. 
Kiyasetin tetkikini rica ederim. 

BAŞKAN — Bir daha okutayım: 
(Önerge tekrar okundu). 
BAŞKAN — Bu önerge Başkanlığa sunul

muş, bu mevzuda bir arkadaşın talebidir. Oya 
arzetmeye mecburum. 

ŞAHİN LÂÇlN (Afyon Karahisar) — Bu 
mevzu ile alâkası yoktur. (Reye sesleri). 

BAŞKAN — Şimdi bir önerge daha var, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Soruşturma önergesinin kırmızı bilyalarla 

gizli oya konmasını arz ve teklif ederiz. 
Afyon Karahisar Eskişehir içel 

S. Aldoğan A. Potuoğlu H. Atalay 

Çanakkale 
A. E. Kırsever 

Eskişehir 
Zeytinoğhı 
Muğla, 

K 

Eskişehir 
A. Oğuz 
Kütahya 

O. Özdek 
Muğla, 

Dr. M. Sakaroğlu N. Erdem 
Kütahya 

\ . Tahtakılıç 
Kayseri 

K. Gündeş 

Siııob 
E. Kök 

Afyon Karahisaı 
A. Vezir oğlu 

Afyon Karahisa 
Ş. Lâçiıı 

Burdur 
A. Çınar 

Çanakkale 
B. Gökçen 

Edirne 
Dr. B. Öğütmen 

Muğla 
N. Özsan 

Çanakkale 
î. Karasioğlu 

BAŞKAN — Şimdi bu husustaki önergeleri 
oyunuza sunacağım. Fakat oyunuza sunmazdan 
evvel Tüzük'ün 138 nci maddesi uyarınca 15 im
zadan fazla arkadaşın verdiği bu önerge var. 
Bir şeyin kırmızı bilyalarla gizli oya konması 
hakkında İçtüzük'te madde mevcuttur. 

Tüzükteki 138 nci madde şudur: "Açık oy 
uygulanabilecek işlerde, üyelerden İH i gizli oy
lama isterse, bunun yapılıp yapılmaması Kamu
tayca, görüşmesiz olarak çoklukla kararlaştı
rılır ." 

Şimdi, üzerinde münakaşaya salâhiyetimiz 
yoktur. (Reye sesleri). 

IIULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Müsaa
de buyurur musunuz8? (Reye, reye sesleri). 

BAŞKAN — Bunu tekrar izah ediyorum. 
Önergenin kırmızı bilyali, gizli oya konması için 
bir önerge vardır, 15 ten fazla, imzalıdır. Bu
nu, üzerinde görüşmeksizin oyunuza sunacağım. 

Ancak elimde iki önerge var. Zaten gizli 
oya konulması hakkındaki önerge, Meclis so
ruşturmasının açılmasını istiyen önerge hak
kındadır. Bu önergeyi bir daha okuyunuz. 

(Gl. Sadık Aldoğan ve arkadaşlarının öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN —• Şimdi müsaadenizle evvelâ ge-
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ciktirme Önergesini oyunuza sunacağım. Çün
kü Yüksek Kamutayın reyiniu nasıl tecelli ede
ceğini bilemem. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Usul hak
kında... 

Evvelâ en aykırı teklif reye konur. O da 
soruşturma açılması önergesidir. Asıl mevzu 
budur. Bu ikincisi eklemedir. Ona bilfıhara in
tikal etmek lâzımdır. Yüksek Meclisin Encü
menlerinde bize öğretilen usul budur. Hatır
latmak isterim. 

BAŞKAN — Yalnız şunu arzedeyim. 
Yüksek Kamutayın oyunun aleyhte veya 

lehte tecelli edeceğini bilmiyorum. Geciktirme 
hakkındaki önerge Kamutayca ret edilirse oza-
ınaıı soruşturma ayılması için verilmiş olan öner
geyi oya koyacağım ve gizli uya koyacağım. 

(Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoğ--
lu'nun takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız usul hakkın
da görüşecek. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka
daşlar, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtimainin gündemini ele alırsak, mevzu; bir 
iş hakkında veyahut bir Bakan hakkında so
ruşturmanın yapılıp yapılmaması hakkında bir 
takrir verildiğini bize gösterir. 

Yani mevzu, gündeme alınmış, hududu ve 
şümulü belirtilmiş, lehinde, aleyhinde konuşul
muş ve bir karara bağlanması iktiza eder, bu, 
müspet veya menfi olur. Bu arada konuşma
ların yanısıra bir ekleme takrir geliyor. Ma
hiyeti itibariyle bu soruşturma ile doğrudan 
doğruya katiyen bir alâkası yok, ama işe ta
allûku itibariyle, konuşma mevzuuna taallûku 
itibariyle dolayısiyle bahis mevzuu olabilen bir 
tekliftir. Şu halde Yüksek Meclisin Komis
yonlarında, elimize verilen tüzükte, bize öğre
tilen, gösterilen esaslara riayet etmek lâzımge-
lirse; tüzük mucibince gündeme alman bu mev
zuun ret veya kabul edilmesi esastır. Bu olma
dan bunu önleyici, bu işe ekli diğer bir takririn 
esas mevzu gibi reye konması bize öğretilen
lerle, bizim elimize verilen kitaplarla telif edi
lemez kanaatindeyim. (Sağdan alkışlar). 

Dr. SAÎM ALÎ DtLEMRE (Rize) — Öyle 
şey olur mu, neye istinat ediyorsun? 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim; iki 
takrir arasında münasebet yokmuş, dediler. 

Sayın Başbakan Yardımcısının verdiği iza
hata göre, bu tahkik işi, yapılmakta olduğun
dan bahsedilen tahkik işi, buğday yolsuz
luğuna mütedairdir. Buğday yolsuzluğu var 
mıdır, böyle bir yolsuzluk varsa bunları kim 
yapmıştır, memur mu yapmıştır, Vekil mi yap
mıştır? Bunu nihayet tahkikle anlamak müm
kündür. Bu itibarla kendileri buğday sıkıntı
sına sebebiyet verildiğinden, buğday yolsuz
luğundan bahsediyorlar. Acaba neden müna
sebeti yoktur? Başbakan Yardımcısının bize 
bahsettiği tahkikat, mahalle muhtarları hakkın
da değil, Ofiste ve buğday meselesinde usulsüz
lük olup olmadığına dairdir. O itibarla vaziyet 
gayet sarihtir. Ama nedense onların teklifleri 
daima kanunidir ve her teklifi yapmak da on
ların hakkıdır, ama biz bu işin sonuna kadar 
Bakan hakkında soruşturma yapıp yapmamayı 
talep etmek istiyen takriri müzakere ederken, 
nedense, o Anavasaya uymaz. Uymaz ama o 
Anayasanın ta kendisidir. Eğer Meclis şu ve
rilen ikinci takrire oy verirse bu demektir k i ; 
Devletin, Hükümetin vaziyed ettiği tahkikat 
sonunda" Meclis tenevvür ettikten sonra bu hu
susta da karar verecektir. Neden mutlaka gö
zü kapalı verelim? Biz tenevvür edeceğiz vo 
ondan sonra leh veya aleyhte rey vereceğiz. 

Neden onların yaptığı usulün tam kendisi
dir de, bu, değildir? Sorun, kendileri de izah 
edemezler. 

RtEAT GÜRSOY (Niğde) — Efendim : sa
yın arkadaşım usulden bahsettiler. Bendeniz 
de kendilerine usul bakımından cevap arzede
yim : 

Efendim, buyurdular ki, önergeler mütaad-
dit olursa bunlardan en aykırısı oya konur. 
Burada mevzuubahis olan soruşturma açılması 
hakkındaki önergenin müzakeresi ve bu husus
ta bir karara varılması işidir. Binaenaleyh bu
rada aykırı olan önerge, ikincisidir, yani kara
rın, tahkikatın sonuna bırakılsın şeklinde ola
nıdır. Eğer birinci önerge oya konur ve kabul 
edilirse ovakit ikinci önergenin oya konmasına 
imkânı fiilî kalmaz. Bu bakımdandır ki, bu 
husustaki kararın tehirine ait olan önergenin 
evvelâ oya konması lâzımdır. (Soldan doğru, 
doğru sesleri). 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — U-
sul hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Usul hakkında son sözü veri

yorum. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — 

Efendim; bu vesile ile tenevvür etmiş olduk. 
Valnız kanaatimiz odur ki; bir bakan hakkında
ki tahkikat ya bir icrai tahkikatla alâkalı olarak 
Meclise gelir, Meclis karar verir; binaenaleyh 
müfettişlerin kararı Meclisi bağlıyamaz. Tahki
kat neticesinde eğer bakanların mesuliyetine da
ir bir şey çıkarsa elbette Meclise gelecektir. Ve 
bakanın mesuliyetine veya ademi mesuliyetine 
mütaallik Meclisten bir karar çıkacaktır. Bizim 
sunduğumuz önerge ise tahkikatın Meclisçe ya
pılmasına dairdir. Yani teşriî tahkikat talebi
dir. Binaenaleyh bakan hakkında da o yoldan 
da gelirse şimdi lehte ve aleyhte oy versek dahi 
bilâhara müfettişlerin yaptığı tahkikatla ba
kanın mesuliyete dâhil olup olmadığı meselesi 
çıkarsa İçtüzük sarihtir, iş Meclis soruşturma
sına çevrilebilir. (Gürültüler). Müsaade ederse
niz orta yerde bir teklif var: Bunun hakkında 
rey kullanmadan ikinci takrire geçilmesi doğru 
değildir. 

SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Bize) — Ahmet te
nevvür etmemişsin. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, usul hakkın
da arkadaşların iddia ve mütalâalarını dinledi-

1. — Diyarbakır Milletvekili Vedat DicleU'nin 
Devletçe yapılacak olan Millî şoseler hakkında 
Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu (6/122) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

15 . IV . 1948 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Bayındırlık Bakanının söz
lü olarak cevap vermesini rica ederim. 

1. Devletçe yapılacak olan Millî şoselerin ge
çeceği yerler tesbit edilmiş ve hangi yıllarda, ne
relerde yol yapılacağı kesin bir programa bağ-

.1948 0 : 1 
ııiz. İçtüzüğe ve usullerimize göre bir meseleye 
aykırı olan teklif evvelâ oya konur, Onun red
dinden sonra asıl öteki önerge oya konulur. 

Başkanlığınız, Tüzüğün hükmüne ve usule 
tamamen riayetkar ve salâhiyetkâr olarak mua
melenin doğruluğu bakımından evvelâ bunu ta
dil edici önergeyi oyunuza sunacaktır. Bu ka
bul edilmediği takdirde diğer önergeyi reye ko
yacağım. (Keye sesleri, gürültüler). 

AHMET OĞUZ '(Eskişehir) — idari soruş
turma, teşriî soruşturmaya takaddüm edecektir 
mânasına buyurdunuz değil mi efendim? Dikkat 
buyurunuz. (Soldan değildir sesleri, gürültü
ler). 

Bunun mânası o dur. 
BAŞKAN —• önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Dr. Cemal Kazancıoğlu (Çoruh) 'un önergesi 
tekrar okundu) 

(Soldan: reye; reye sesleri). (Sağdan: gü
rültüler). 

BAŞKAN — önerge, Hükümetin, Devletin 
en salahiyetli bir teftiş mekanizmasına işin tev
diini istiyor. (Soldan: anlaşıldı, reye sesleri) 
(Sağdan: gürültüler). 

Önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler.,. Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

lanmış mıdır1? 
2. Bu şoseler yapılırken çakıllı stabilize 

yol sistemine yer verilecek midir?' 
3. Silvan - Diyarbakır arasında bir kaç ay 

ı önce inşası tamamlanan stabilize yoldan nasıl bir 
netice alınmıştır.? 

Diyarbakır Milletvekili 
Vedat Dicleli 

BAŞKAN — Vedat Dicleli... (Yok sesleri). 
Arkadaşımız yoktur. Gelecek toplantıya bıra

kıyoruz, 

5. — SORULAE 
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6.— GÖRÜŞÜLEN ÎŞLBR 

1. — Büyük Millet Meclisi 1947 yûı Kasım 
ve Aralık ayları hesabı hakkında Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/71) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN —~ Kamutayca bilgi edinilmiştir. 

2. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka
nununa ek 4800 sayılı Kanunun geçici maddesi
nin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (3/222) [2] 

[1] 113 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 111 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

Kayseri Bez Fabrikası Genel Kurul toplan
tısı münasebetiyle Kurul üyelerinin sonsuz şük-

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

Raporu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gl. FÎKRİ TİRKEŞ (Sivas) — Ekseriyet 
yok Askerî kanunlar böyle çıkmaz. Çıkarsa sakat 
olur. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz kalmamıştır. 
Ayın 30 ncu Cuma günü saat 15 te toplanmak 

üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

ranlarını bildiren telgrafa Başkanlıkça gereken 
karşılık verildi. 

7. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 
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T. B. M. M. Basımevi 



S.Sayısı: f l | 
Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununa ek 4800 sayüı Ksoıumm 
geçici maddesinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

MÜH Savunma Komisyonu raporu (3 222) 

T.C. >* U * J * r- •'* * ' c •" 
BAŞBAKANLIK 2 Mart 1948 

Muamelat-• G.enel Müdürlüğü -* ıT ; . 
T etkili Müdürlüğü ' ' " . * ' . .. r 

Sayı: 72 - 83,6 -724 
Büyük Millet Meelisi Yüksek Başkanlığına 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununa 4800 sayılı Kanunla eklenmiş olan 
geoiei maddenin 1 nci fıkrasında (Subay iken Üniversitenin herhangi bir fakültesinde veya diş
çi ve eczacı okullarında tahsillerini bitirip bu tahsili gerektiren sınıfta veya bu tahsil üe uz
manlığını ve görgüsünü artırdığı hizmette Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevli olarak 
çalışmakta bulunanların son rütbeye nasıpları iki yıl ilerletilir ) denilmektedir. Bu fıkra
daki ( veya bu tahsil ile uzmanlığını ve görgüsünü artırdığı hizmette Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte görevli olarak çalışmakta bulunanlar....) ibaresine nazaran bilfarz, jeoloji tah
sili yapmış olan ve kanunun yayımı tarihinde kendi sınıfında görevli bulunan bir istihkâm su
bayının yaptığı bu tahsil, istihkâm sınıfındaki uzmanlığını ve görgüsünü artırmış olması itibariy
le son rütbeye ait nasbi iki yıl ilerletildiği gibi, harb subayı iken hukuk tahsili yapmış've aske
rî adlî yargıç sınıfına nakledilmiş ve 4800 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yargıç sınıfında bu
lunmuş olan bir kimse de aynı suretle iki senelik kıdem zammından faydalanmaktadır. 

Ancak, subay iken hukuk tahsili yapmış olup da askerî adlî yargıç sınıfına nakli yapılmamış 
bulunan bir kimsenin, Askerî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre harb sınıfı subaylarına 
verilmiş bulunan üyelik veya başkanlığa atanmış ve 4800 sayılı Kanunun yayımı tarihind-e de bu 
görevde bulunmuş olması halinde, bunların görevlerinin geçici olması ve kendilerinden bekle
nen ihtisasın hukuk olmayıp harb subaylarına ait bilgilere mütaailik bulunması itibariyle bu 
gibilerin, iki senelik kıdem zammından istifade ettirilmemesi lâzungeleceği düşünülmekte ise de 
keyfiyet tereddüdü mucip bulunduğundan 4800 sayılı Kanunun geçici maddesinin bu bakımdan 
yorumlanması Millî Savunma Bakanlığından istenilmektedir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

. Hasan Saka 

Milli Savunma Komisyonu raporu 
T. B.M..3L. 

Millî Savunma Komisyonu . . • ?-'z < : k 16. IV .1948 
Esas No. 3/222 «^- ' ; '"V " *""' 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 4273 sayılı Subaylar Heyetine sı hakkındaki, 2 Mart 1948 tarih ve 6/724 sayılı 
Mahsus Terfi Kanununa ek 4800 sayılı Kanunun tezkereleri Millî Savunma Bakanı ve Bakanlık il-
geçici maddesinin birinci fıkrasının yorumlanma- gili temsilcileri hazır olduğu halde okundu ve 
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Millî Savunma imkanı ile Bakanlık Zatişlcri dai
resi Başkanı Generalin izahları dinlendi. 

Gerek Başbakanlık tezkeresinde ve gerekse 
Millî Savunma Bakanı ve Zatisi eri dairesi Baş
kam Generalin izahat inden anlaşıldığına göre; 
4800 sayılı {vanunun geçici maddesinin birinci 
fıkrasındaki «Subay iken üniversitenin herhangi 
bir fakültesinde veya Dişçi veya Eczacı Okulla
rında. tahsillerini bitirip bu lahsili gerektiren 
sınıfta A'eya bu tahsil ile uzmanlığını ve görgü
sünü arttırdığı hizmette kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte görevli olarak çalışmakla bulunanla
rın »son rütbeye nasıpları iki yıl ilerletilir.» kay-
dinden, harb subayı iken hukuk lahsili yapmış, 
fakat askerî adlî yargıç sınıfına nakli yapılma
mış bulunan kimselerden Askerî Adlî Yargılama 
Usulü Kanununun hükümlerine göre harb sınıf1 

subaylarına, verilmiş bulunan üyelik veya baş
kanlığa atanmış ve 4800 sayılı Kanunun yayımı 
tarihinde de bu görevde bulunmuş olanların da 
4800 savdı Kanunun hüki ıniK'i'iıii'cıı • IWd» 

mak istedikleri ve Askerî Yargı t ayca <'';.» fayda
lanmaları hakkında karar verilmiş olduğu ve Mil
lî Savunma Bakanlığının ise bu subayların — (M 
yargıç olmayıp askerî üye veya başkan elmaları 
ve esas mesleklerinin harb subaylığı olduğu ve 
görevlerinin geçi.i bulunduğu ve kendilerinden 
beklenen ihtisasın hukuk olmayıp harb subayla
rına ait bilgilere mütaallik bulunmuş olması iti
bariyle bu gibilerin iki senelik kıdem zammından 
faydalananı ı.vaeağı kanaatinde bulunduğu anla
şılmıştır. 

Bu konu üzerinde ya TU lan uzu»] tartışmalar 
sonunda maddenin yorumlanmasına lüzum olma
dığı 4273 sayılı Kanunun 10 neu maddesi ile 
4800 sayılı Kanunun sarih olduğu ve Millî Sa
vunma Bakanlığının mütalâasının tamamen ye
rinde bulunduğunu ve bu maddeden faydalan
mak iein: Orduca lüzum görülen üniversite şube
lerine; bRimtihan seçilir) gönderilen ve oradaki 
tahsillerini ikmal ettiklen sonra bu tahsili gerek
tiren sınıfta veya bu tahsil ile uzmanlığı ve gör
güsünü arttırdığı hizmette görevli olarak daimî 
çalışması JAzungeJd iği a olası I m ist ı r. 

Yukarda arzedileu «Askerî Yareıb TT ( j : ı 

Kanunu hükümlerine uyularak' harb sınıfı subay
larına verilmiş bulunan üyelik veya başkanlığa 
atanmış olan askerî üyelerin hukuk lahsili gör
müş olsalar .bile adlî -yargıçlık sınıfına nakledil
memiş ve harb sınıfı subaylığında kalmış olma-
Jarı itibariyle yukarda, arzedilen görevlere atan
mış harb subaylarından farkları yoktur. 

Bu sebeple; 4800 sayılı Kanun hükümlerinin 
bu subaylara uygulanmasına sebep ve imkân ol
madığı gibi; aynı vazifeyi görmekte olan subay
larla; Orduda hizmet eden harb subaylarına karşı 
da. bir haksızlık edilmiş olacaktır. 

Komisyonumuz bunları uzun uzadıya görüşüp 
tartışmalar yapmış ve netice, olarak bu subayla
rın 4800 sayılı Kanun hükümlerinden faydala
nanı lyaeağnm ve kanunun ayrıca yorumlanması
na, lüzum kalmıyaeak derecede sarih olduğuna 
toplantıda bulunanların' oybirliğiyle karar veril
miştir. 

İktizası yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunuldu. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı Sözcü. 
Kastamonu Hatay 

Korgl A. Alptoğan Ol E. Durukan * 
Kâtip 

Van Afyon Karalı işar 
72. Oldun Ol 8. Ahloğan 
Ankara Balıkesir 

Koral N. Tınaz Orgl. t. Çalışlar 
Çankırı Çankırı 

Dr. A. Arkan Ol Z. Soy demir 
Erzincan Erzurum 
Z. Ağca E. 8. Akgöl 

Erzurum Gazianteb Gümüşane 
67. V. Kocagüney Ol A. Atlı 8. Erdoğan 

Kayseri Kırklareli 
Ol 8. Avgın Korgl. K. Doğan 

Kocaeli Konya 
Koramiral 8. Okan Dr. İT. Afal a s 

Mardin Muğla 
Ol K. Seviiktckin A. Gür su 

Muğla Seyhan 
N. özsan 8. Tekclioğlu 

\ı 1j za da bul u n a m a d ı 

>>• • -< €5S*"— 

( S. Sayısı : 111 ) 
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Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Kasım ve Aralık ayları hesabı hak 

kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5 /71 ) 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

T. B. M. M. 
Meclis II. T. Ko. 

Esas No. 5/71 
Karar No. 9 

16. IV. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

824 309 80 1947 Kasım ayında Ziraat Bankasında kalan para. 
3 232 384 80 1947 Kasını - Aralık aylarında Ziraat Bankasınca alman para. 

4 056 694 60 

1 378 165 
2 678 528 

77 
83 

1947 Kasını ve Aralık aylarında Ziraat Bankasınca harcanan para. 
1948 Ocak ayı başında Ziraat Bankasında kalan para. 

Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1947 Kasım - Aralık ayları gider kâğıtları incelendi 1947 Ka
sım ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Kasım ve Ekim aylarında Ziraat Bankasından alman 
paraya eklendikten ve toplamından bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan para çıkarıldıktan sonra 
1948 senesi Ocak ayı başında bankada 2 678 528 lira 83 kuruş kaldığı görülmüş ve bankadan gön
derilen günlük hesap puslası toplamı da buna uygun bulunmuştur. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
Rize 

Ali Zırh 

Balıkesir 
/. / / . Uzunçarşılı 

Giresun 
A. Ulus 

Konya 
F. Gökmen 

Denetçi 
Çorum 

E. Alpsar 
Bulunamadı 

Zonguldak 
A. Gürel 

Kâtip 
Trabzon 

A. Sarıalioğlu 

Erzurum 
M. Çankaya 




