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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın Üyelerden bazılarına izin verilmesi; 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan îstanbul Milletvekili Dr. Akü Muhtar öz-
den'in ödeneği hakkındaki Başkanlık tezkereleri 
okunarak onandı. 

Arazi Vergisi Kanununun 9 ııcu maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun tasarısı, Baş
bakanlığın isteği üzerine «eri verildi. 

Ordu Milletvekili Haindi Yalman'ın, Meclis 
Hesaplarını inceleme Komisyonundan çekildiği
ne dair olan önergesi okundu; 

Sinob Milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk'-
in, Dışişleri Bakanının son Londra, Paris ve Ati
na seyahati hakkında Meclise izahat vermesine 
dair olan sözlü sorusuna Dışişleri Bakanı Nec
mettin Sadak cevap verdi; 

Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'm, yasak 
bölgeler halkından olup yerlerine dönmüş bulu
nan vatandaşların durumu hakkındaki sözlü 
sorusu ile; 

Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir Sılan'-
m, 5008 sayılı Kanuna göre eski yerlerine dön
mekte serbest kalmış olanların döndükleri yer
lerdeki durumları ile yasak bölge halkından olan
ların iskân işlerini düzenlemek ve bir an önce 
müstahsil hale getirilmelerini temin eylemek için 

alman tedbirler hakkındaki sözlü sorusuna ve 
Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Ortaç'in, Ordu 

ilindeki verem hastalığına dair olan sözlü soru
suna, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Beh
çet Uz cevap verdi; 

Zonguldak Milletvekili Orhan Seyfi Orlıon'-
un, Üniversitelerarası Kurulunca üç profesör 
hakkında verilen karara dair olan sözlü sorusu, 
Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine başka 
Birleşime bırakıldı; 

Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, 
Porsuk barajı inşaatı için yapılan servis yolu, 
ve yine 

Niğde Milletvekili ibrahim Refik Soyer'in, 
Porsuk barajının i bale ve mukavele şartlariylc 
bu iş için yapılan tahkikat hakkındaki sözlü so
rularına, Bayındırlık Bakanı Kasım Gülek cevap 
verdi; 

19 . IV . 1948 Pazartesi saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başka nvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

V. K. İne edayı 8. Pek 
Kâtip 

Samsun Milletvekili 
N. Fırat 

3. — SORU 

1. — Diyorbakır Milletvekili Vedat Dicleli'-
nin, Devletçe yapılacak olan millî şoseler hakkın

daki sözlü sorusu, Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları işlet

me Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hak
kında kanun tasarısı (1/333) (Sayıştay Komis
yonuna) ; 

2. — Devlet Denizyolları işletme Genel Mü
dürlüğü 1040 yılı Kesinhesabı hakkında kanun 
tasarısı (1/338) (Sayıştay Komisyonuna); 

3. — Devlet Denizyolları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1941 yılı Kesinhesabı hakkında kanun 
tasarısı (1/334) (Sayıştay Komisyonuna); 

4. — Devlet Denizyolları işletme Genel Mü
dürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun 
tasarısı (1/337) (Sayıştay Komisyonuna); 

5. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet

me Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hak
kında kamın tasarısı (1/339) (Sayıştay Komis
yonuna) ; 

6. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 
(1/331) (Sayıştay Komisyonuna); 

7. — Devlet Limanları işletme Genel Müdür
lüğü 1940 yılı Kesinhesabı hakkında kanun ta
sarısı (1/328) (Sayıştay Komisyonuna); 

8. — Devlet Limanları işletme Genel Müdür
lüğü 1941 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasa
rısı (1/329) (Sayıştay Komisyonuna); 

9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasa
rısı (1/330) (Sayıştay Komisyonuna); 
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10. — îl İdaresi kanunu (1/340) (Adalet, Ba

yındırlık, Çalışma, Dışişleri, Ekonomi, Gümrük, 
ve Tekel, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Ticaret, Ulaş
tırma, Bütçe, ve İçişleri Komisyonlarına); 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Kesînhesabı hakkında kanun tasarısı (1/332) 
(Sayıştay Komisyonuna); 

12. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Ge
nel Müdürlüğü 1042 yılı Kesinhesabı hakkında 
kanun tasarısı (1/336) (Sayıştay Komisyonuna); 

13. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/335) 
(Sayıştay Komisyonuna). 

Teklif 
14. — Rize Milletvekili Dr. Saim Ali Dilem

le'nin, Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı 

.1948 O : 1 
Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin C fıkra
sının 8 nci bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/91) (içişleri Komisyonuna). 

Rap&rlar 
15. — Büyük Millet Meclîsi 1947 yılı Kasım 

re Aralık ayları hesabı hakkında Meclis İffesiap-
1 arını inceleme Komisyonu raporu (5/71) (Gün
deme) ; 

16. — Subaylar Heyetine mahatm Terfi Ka
nununun 9 ncu maddesinin yoruittlantaasöitf dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (3/221) (Gündeme); 

17. — Subaylar Heyetine mahsûs Terfi Ka
nununa ek 4800 sayılı Kanunun geçici Maddesi
nin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (3/222) 
(Gündeme). 

BÎEÎftCl ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekfli Rıif Karadeniz (trabz"on) 

KÂTİPLÎÎR : Sait Koksal (İsparta), Atalay Akan (ürfa) . 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır, müzakereye I başlıyoruz. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

2. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-
fa'ntn, gemi satınalmak için Amerika'ya gönde
rilen heyetler hakkındaki sorusuna Ulaştırma 
Bakanı Şi'thrü Koçak'm sözlü cevabi (6/106) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Amerîkaya gönderilen gemi satmalına heyetleri
nin yaptıkları işler ve söylentiler hakkında 

Y üksek Başka nhğa 
Ankara : 28 . II . 1948 

Gemi ve saire satınalmak için Amerika'ya 
gönderilen birinci, ikinci ve üçüncü heyetlere ve
rilen vazifelerlte bu heyetlerin orada yaptıkları 
işlerin nelerden ibaret olduğunun, gerek muba
yaa ve gerekse heyetler hakkında dolaşan ye ya
yınlanan söylentilerin mahiyetleriyle birlikte bu 
konunun. Ulaştırma Bakanı tarafından Kamu

tay huzurunda etrafiyle açıklartmasnrı saygıla
rımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — Arkadaşlar; sayın Ankara Millet
vekili Hıfzı Oğuz lîekata arkadaşınım şimdi 
okunan önergesiyle benden sorduğu sualleri şu 
suretle tasnif edebiliriz: 

1. — Gemi vesaire satınalmak için Amerika'
ya gönderilen birinci, ikinci ve üçüncü höyetle-
re verilen vazifeler nelerdir? 

2. — Bu heyetler Amerika'da ne gibi işler 
yapmıştır? 

3. — Gerek mubayaa işleri ve gerekse heyetr 
ler hakkında dolaşan ve yayımlanan söylenti
lerin mahiyetleriyle birlikte açıklanması. 
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Bu üç madde içinde topladığım sualleri sı-

rasiyle cevaplandırmaya çalışacağım. 

Amerika 'ya birinci heyet olarak ozamanm 
Devlet Demiryolları Genel Müdürü bulunan 
Fuat Zincirkıran'm başkanlığında Demir ve De
nizyollarından birleşik olmak üzere (9) kişi
lik bir heyet gönderilmişti. 

Bu heyetin vazifesi harb yıllarında yıpran
mış ve büyük kayıplara uğramış olan Demir ve 
Denizyollarınııza kalkındıracak malzemeyi peşin 
para ve açılmış ve açılacak kredilerle sağlamak 
idi. Zincirkıran heyeti harbden evvel sipariş edi
lerek mukaveleye bağlanmış ve fakat harbin 
ilânı üzerine imalâtı durdurulmuş olan 57 loko
motif ve 300 çift cevher vagonu üzerinde çıkan 
anlaşmazlığı görüşerek halletmek için ilk önce 
İngiltere'ye gitti ve İngiltere'de harb sonu mal
zeme fiyatlarına ve işçilik ücretlerine uygun 
olarak 37 lokomotif ve 100 çift cevher vagonu 
üzerinde bir anlaşma elde etti ve imalâta baş
landı. Bu lokomotiflerin yakında teslim edilmesi 
beklenilmektedir. Zincirkıran heyeti İngilte
re'deki bu anlaşmazlığı hallettikten sonra tsveç'e 
giderek Trabzon ve Ödemiş şileplerinin sözleş
mesini imzaladı. Heyet bu iki memleketteki iş
lerini bitirdikten sonra Amerika'ya gitti. Ameri
ka'da da şu işleri yaptı: 

Demiryolları için: 
Tamir atölyeleri için muhtelif tezgâh 2 
Adapazarı Fabrikası tesisatı 
Elektrik santralleri 
450 yük vagonu 
Ayrı ayrı ve muhtelif tarihlerde üç 
mukavele ile 130 lokomotif 
Nakliye ücreti (lokomotifler hariç/ 
100 çift cevher vagonu (ingiltere'den) 4 
Müstehlik malzeme 
37 lokomotif (İngiltere'den) 

Yekûn 74 446 117 

.Zincirkıran Heyeti demiryolu malzemesi mu
bayaasını yaparken denizyolları işlerini de ba
şarmak için çalışmalara koyulmuştu. Denizyol
ları işlerinin düzenlenmesi oldukça zaman isti
yordu. Bu sebeple demiryolları malzemesine ait 
sözleşmeler tamamlandıktan sonra heyette bulu
nan demiryolu uzmanları memlekete çağrıldı. 
Zincirkıran yalnız denizyolu teknisiyenleriyle 

2 
1 
o 

3 

43 
1 

) 4 

13 

068 225 
287 161 
870 665 
751 851 

745 305 
128 000 
833 000 
4!)8 820 
263 000 

denizyollarına ait işler üzerinde çalışmalarına de
vam etti. 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, Ameri
ka'da vapur satışı Hükümetin elindedir ve satış
lar (Komisyon Mantini) adında resmî bir büro 
tarafından idare edilmektedir. Bu komisyonun 
satış şartlarına göre, yolcu gemileri hariç olmak 
üzere, şileplerin ve tankerlerin yüzde yirmi besi 
peşin ve geriye kalanı 18 senelik taksitledir. Ame
rika Ma teşebbüslere geçen heyet, Maritim Ko
misyonunun satışından faydalanmamızı temin 
etti. Maritim Komisyonu satışlarını her millete 
açık bıılundıırmıyordu. Kendileriyle harbe gir
miş ve lıarbdc büyük tonaj kaybetmiş memleket
lere inhisar ettirmiş bulunuyordu. Heyetimiz ilk 
parli olarak Edirne, Kastamonu, Samsun, Kize, 
Kars ve Ardahan şileplerini satmaldı. Bunların 
tutarı 15 287 488 liradır. Bu şilepler bugün 
memleketimizle uzak denizler arasında çalışmak
ladır. 

Bu muamele yapılırken Amerikan armatör
lerinin satmakta olduğu İstanbul yolcu gemisine 
heyetimiz talip oldu. Amerikan Hükümeti ya
nında, teşebbüste bulunularak satışın yapılması ve 
gemiye bayrağımızın çekilmesi için müsaade 
alındı. Bu gemi tamir ve teçhiziyle bize 4 811 842 
liraya nıaloldu. 

Amerikan Maritim Komisyonu yolcu gemile
riyle tankerleri hiç bir Devlete satmamakta idi. 
Heyetimizin Başkam, bu gemilerden satınala-
bilnıemiziıı ancak Kongreden bir kanun çıkarıl-
masiyle mümkün olacağını ve bunun için de An
kara'ya gelmekte olan Ayan üyelerinin yanında 
bir teşebbüse geçmek 1 iğim izin faydalı olacağını 
bildirdi. İsimleri bize bildirilmiş olan 6 yolcu 
gemisiyle 2 tankerin ve 2 Viktorya'nm bize 
satılması için Ayan üyelerinin Ankara'yı ziya
retlerinde Dışişleri Bakanlığımız vasıtasiyle ken
dilerinin tavassutları rica edildi. Gerek bu zatlar 
ve gerekse her zaman bize karşı yardımını esirge-
miyeıı aziz dostumuz Amerika'nın Ankara Büyük 
Elçisinin teşebbüsiyle bu dileğimiz Amerikan 
Hükümeti vasıtasiyle Kongreye arzedildi ve çıka
rılan bir kanunla bu 10 geminin bize satılması 
kesin şeklini aldı. 

Yüksek Heyetinizce de malûmdur ki, bu 10 
gemi hakkındaki kanun Kongreden çıktıktan son
ra Amerikan Dışişleri Bakanı Sayın Marşal bu 
kanunun Türkiye'ye yardım olmak üzere kabul 
edilmiş olduğunu bir gazeteciler toplantısında 
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açıklamıştı. Bu 10 vapurdan 6 yolcu vapurunun 
parası peşin ve dölâr olarak, geriye kalan 4 va
purun bedeli diğer şileplerin tediye şartlarına 
göre taksitle ödenecektir. 2 700 000 dolara mal
ul an 6 yolcu vapuru heyetin tahmini olarak ver
diği rakama göre, tamir ve teçhiz için 6 milyon 
dolardan fazla bir masraJ'a ihtiyaç gösteriyordu. 
Dolar vaziyetimizin müsaadesizliği dikkate alına
rak bu gemilerin tamir ve teçhizini sterlin saha
sındaki şantiyelerde yaptırmak veyahut tam seyir 
halinde tamir ettirerek teçhizlerini memleket dâ
hilinde yapmak çarelerini aradık ve bu düşünce
mizi heyete bildirdik. 

Döviz tedarikindeki güçlüklerimizi de anla
tarak Export - îiııport Bankasında Denizyolla
rı için ayrılmış olan bir buçuk milyonluk kredi
den bu tamir imkânlarının araştırılmasını da 
heyetten istedik. Fakat müspet bir karara va
rılamadı. Bunun üzerine bu 6 vapuru tam se
yir yapabilecek vaziyete gelmesini temin ede
cek ilk tamirlerinin Amerika'da yaptırılması 
ve üst tarafının memleketimizde tamamlanması 
işlerini yerinde incelemek ve heyetle birlikte 
çalışmak üzere mütehassıs Remzi Baran'la. Kap
tan Aziz Derya'nm Amerika'ya gönderilmesi 
kararlaştırıldı. İkinci heyet diye adlandırılan 
kafile bu iki kişiden ibaretti. Vazifeleri yu
karda arzettiğim gibi muayyen bir çerçeve dâ
hilinde idi. İlk heyete de dolar tedarikindeki 
imkânsızlık dolayısiyle henüz bedelleri ödenme
miş olan 6 vapurun tamirlerine teşebbüs edil
memesi ve yalnız tankerlerle viktoryalara ait ta
mirlerin yaptırılması bildirildi. Bunlar da ta
mir edilerek ticaret filomuza katılmış ve vazi
feye girmiş bulunmaktadırlar. 

Bu suretle Zineirkıran heyetinin giriştiği 
taahhütlerden Demiryollarına ait olanlar 
(74 446 ]17) lira ve Denizyolları için 19 ge
minin ve bazı malzemenin tutarı olan 
(52 326• 507) Türk lirasıdır, ki hepsinin yekû
nu (126 772 624) lirayı bulmaktadır. 

Bununla beraber gemilerin tamiri için yu
karda arzettiğim gibi (Export - Import) Ban
kasından menfi cevap alınmasına rağmen heye
timiz teşebbüslerini kesmiyerek çalışmalarına 
devam etti ve nihayet bu gemilerin tamiri için 
8 milyon dolarlık bir kredinin va'dını Banka
dan aldı. Vapurların tamiri için birinci heye
tin yaptığı işleri bu suretle hulâsa ettikten ve 
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döviz zorlukları yenildikten sonra bir hâdise 
ile karşılaştık. 

Bu 6 vapurun vaziyetini iuceliyerek mem
lekette yapılabilecek kısımlar üzerinde düşün
celerini bildirmek üzere gönderilen Renizi Ba
ran ile Aziz Derya Kaptan'dan Denizyolları 
Genel Müdürüne bir mektup geldi. Bu mek
tupta heyetimizin Amerikan tebaasından bir za
tı işlerinde çalıştırmakta olduğu ve bu zatnı 
gemilerin alınmasında ve kredinin bulunmasın
da âmil olduğu ve gemilerin tamiri işinde bazı 
şantiyelerden kondisyon istemiş bulunduğu ya
zılıyordu. 

Bu haber üzerine ilk heyette bulunan Deniz 
Inşaiye Mühendisi Fahri Tanman'a tayyare ile 
memlekete gelmesini bildirdim, gelince kendi
sini dinledim. Çalıştırdıkları zatın mesaisini 
kabul etmekle beraber kendisine bir prim veril
mesi için heyetçe Bakanlığa teklif yapılması ka
rarlaştırılmış olduğunu, fakat hemen memle
kete çağrılması hasebiyle buna imkân hâsıl ol
madığını ve şantiyelerden bu zata hizmetine 
mukabil bir menfaat temini de heyetçe düşünül
müş ve bir fabrikadan istimzaçlar yapıldığını 
söyledi. Şurasını derhal ilâve edeyim ki, Ba
kanlığıma böyle bir düşünce ve teşebbüslerini 
ozanı ana kadar bildirmedikleri gibi gemilerin 
vaziyetini tetkika gönderdiğim iki arkadaşa da 
aldıkları bu teşebbüsün açıklanmadığı anlaşıl
mıştır. Remzi Baran ve Aziz Derya'nın müş
terek mektubu ve Fahri Tanınan'in sözleri 
üzerine vaziyeti etrafiyle Başbakanıma arzet-
tim ve ilk tedbir olarak heyetin geriye alın
ması ve mevcut deniz işlerinin tasfiyesi için 
bu işlerde doğrudan doğruya ilgili bulunan De
nizyolları Genel Müdürünün gönderilmesi ye
rinde olacağı hakkındaki teklifim Sayın Başba
kan tarafından kabul edildi. İşte üçüncü he
yet denilen Denizyolları Genel Müdürü ile tek-
nisiyenlerinden birleşik bir heyetin gönderilme-
sindeki sebep ve zaruret de budur. Gemilerin 
tamiri işlerini ve 8 milyonluk krediye ait mu
ameleyi bu üçüncü heyet şu suretle yoluna 
koymuştur: 

0 yolcu gemisinin tamirine ait Export - Im-
port Bankasından va'dı alman 8 milyon dolarlık 
kredinin emrimize açılması hususunda Genel 
Müdürümüzle Sefaretimiz Banka ile uzun gö
rüşmeler yaptı. Nihayet 8 milyonluk kredinin 
esası ve tatbikatı üzerinde bir anlaşmaya va-
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rarak mukavele projesini hazırlattı. Ve yine 
(tene! Müdürümüz 6 vapurun tamirine ait şart
nameleri de hazırlıyarak fabrikalara tevdi etti. 
Şantiyelerden teklifler alındıktan sonra en uy
gun teklifi verecek olan firmaya gemilerin ta
mir işi tevdi edilecektir. 

Denizyolları Genel Müdürü Export - Import 
ile yaptığı 8 milyon dolara ait mukavele proje
sini alarak bir arkadaşiyle memlekete döndü. 
Bu proje Maliye Bakanımızın tasvibine arzedi-
Jecek ve tediye şartlarına göre bonolar tanzim 
edilerek Bankaya gönderilecektir. Bundan son
radır ki, bu mukavele yürürlüğe girmiş bulu
nacaktır. 

.Bu karar' ve tertip alındıktan sonra AVaşing-
ton Büyükelçimizden Dışişleri Bakanlığına ge
len ve Aziz Derya'nm sözlerinden ve bazı söy-
1 enlilerden bahseden bir mektup Zincirkıran 
heyeti hakkında bir tahkikat açılmasını icabet
ti riyordu. Bakanlar Kurulunda okunan bu 
mektup muhtevası üzerine Maliye Teftiş He
yetinin bu meseleye el koyması münasip görül
dü ve karar altına alındı. Bugün Maliye mü
fettişleri bütün dosyalara ve Zincirkıran he
yetinin evrakına el koymuşlardır. Söylentiler 
ve ihbarlar üzerinde tahkiklerini yapmaktadır
lar. 

Ayrıca rahmetli Maliye Bakanı Hal id Nazmi 
Keşmir'le de mutabık kalarak Amerika'da Kon
solosluk işlerini teftiş etmekte olan bir Maliye 
müfettişi bu iş üzerinde incelemeler yapmak
tadır. 

Mâruzâtımı tamamlarken şunu da ilâve ede
yim ki, söylentilerin mahiyeti hakkında müs
pet veya menfi bir beyanın ancak açılmış olan 
tahkikatın sonunda bildirilebileceğini arkada
şımın da kabul buyuracağını ümit ederim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, Amerika'dan satınalırıan 
gemilere ve bu iş için Amerika'ya gönderilen 
heyetlere dair o kadar çok şey yazıldı ve söy
lendi ki, mesele halkımızı yakından alâkadar 
eden bir mahiyet aldı. Salahiyetli makamlar esas
lı bir açıklamada bulunmadıkları için, halk ef
kârında bu iş hakkında hâsıl olan teşevvüş de
vanı etmektedir. 

Hadise memleket; ölçüsünde bir ehemmiyet 
taşıdığı cihetle, yüksek huzurunuza getirmekte 
isabet gördüm. 
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Bu işin başlangıcı şöyledir; Bilhassa harb 

içinde memleketimizin gemi ve lokomotif nok
sanlığı hayati mânada kendini göstermiştir. 
Bunun için harb bitince bu ihtiyacımızı karşıla
mak işi lâyık olduğu değerle ele alınmış ve işin 
tahakkuk çarelerine tevessül olunmuştur. 

tşte bu maksatla o zamanki Bakan Sayın Ali 
Fuat Cebesoy tarafından Devlet Demir Yolla
rı Umum Müdürü ile Devlet. Denizyolları fabri
ka ve havuzlar Müdürü ve diğer mühendisler lü
zumlu selâhiyetlerle bu işi halle memur edilmiş. 
ti,-. 

1946 başında yola çıkan bu heyet Avrupa'dan 
hazır gemi almak ve yeni gemi inşa ettirmek im
kânlarını tetkik etmiş, ancak tsveçten Ödemiş 
ve Trabzon şileplerini alma imkânını bulabil
miş ve oradan Amerika'ya geçmiştir. Heyet 
Amerika'da bir çok müşkülleri yenerek İstan
bul, Kize, Edirne, Kars, Kastamonu, Ardahan, 
Samsun, Yozgat, Sivas, Çoruh, Kocaeli, Malatya, 
Elâzığ, Ordu, Edirne, Ankara ve Çankırı adları
nı verdiğimiz 17 gemi ki, evvelkilerle birlikte 19 
geminin satınaiınmasını, tamir ve tadilini başar
mıştır. 

Heyet bundan başka bir çok lüzumlu tesisat 
ve malzemenin alınmasını, bir motor ve makine 
tamir atelyesiyle 120 tonluk sahih bir vinç, 1 200 
tonluk sâbih havuz ve Import ve Export Banc'-
tan 8 milyon dolarlık kredi ile BH) lokomotif te
min etmiştir. 

Burada mevzuu teksif etmek için diğer işler 
üzerinde durmadan yalnız gemilere ait olan mü
talâamı arzedeceğim : 11 adedinin yaşı (1.) ve (2) 
yi geçmiyen bu 19 geminin satma buma bedeli-
12 1.4(i 072 dolardır. Bunların tamir ve tadil be-
delide 8 78(5 000 dolardır ki, ikisini toplarsak 
20 9.İ2 072 dolar eder. Bunun 9 milyon .'576 bin 
doları peşin ödenmiştir. Mütebaki 11 milyon 
596' 072 doları ise 7 ilâ 18 sene vadeli kredi ile 
ödenecektir. Bu gemilerin ton. yekûnu. B>0 bin
dir. Şu hale i>;'6ve beher tonu 161 dolara mal ol
muştur. Bu fiyat bugünkü Amerikan ve İngi
liz fiyatlarından o ilâ o defa ucuzdur. Hattâ 
harbten evelki fiyatlardan da ucuzdur. Görü
lüyor ki, bu licari bir iş olmaktan çıkmış, siyasî 
bir mahiyet almıştır. Nitekim böyle bir kolay
lığı İngilizlerden başka hiçbir devlet mümessil
leri elde edememişlerdir. Bu ciheti bakanında 
teslim ettiğini memnuniyetle gördük. 

İkinci heyet: Bakan, ikinci, heyetin bazı tek-
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ııik işleri yapmak vazifesiyle gittiğini arzetti J 
1947 de iki kişiden mürekkep ikinci bir heyet 
Amerika'ya gönderilmiştir. Bu heyetin Ameri
ka'ya giden birinci heyetle beraber yaptıkları I 
ilk toplantıda heyet başkanı yukardaki işleri ba
şaran birinci heyet başkanının önüne yeni baş- I 
kan sayın Şükrü Koçak'm bir mektubunu ata
rak şöyle konuşmuştur: «Siz muvaffakiyetsizliği-
nizden dolayı Umum Müdürlükten müşavirliğe 
nakledildiniz, biz sizin aldığınız gemi cenazele
rini kaldırmak için geldik ve birçok yolsuzluk
ları meydana çıkaracağız, bu işlere tam salâhi
yetle memuruz, bundan sonra kayıtsız şartsız bize 
tâbisiniz» ve bir müddet sonra birinci heyet 
mensupları ve bu heyete yardım eden Amerika'-
lılar aleyhine çıkarılan birçok şayialar Ameri
ka'ya ve Türkiye'ye yayılmaya başlamıştır. Bu
nun üzerine birinci heyet keyfiyeti Bakanlığa, 
Denizyolları Umum Müdürlüğüne aksettirmiş ve 
bu hava içinde iş yapmasına imkân kalmadığı ci
hetle bitaraf adamların gönderilmesi için ısrar
da bulunmuştur. 

Netice tersine tezahür etmiş ve Bakanlıktan, 
birinci heyetin memlekete dönmesi, ve ikinci he
yetin orada kalması emri verilmiştir. 

Üçüncü heyet: (Bakan burada; üçüncü he
yetin tamir işlerini ve sekiz milyonluk krediyi 
temin için gittiğini söyledi). Bunun üzerine 
birinci heyet Türkiye'ye hareket etmiştir. Fakat 
ikinci heyetin Amerika'da bu havayı yaratan 
insanlar olarak tanınması dolayısiyle müspet iş 
yapmasına imkân kalmadığı için, Denizyolları 
Umum Müdürünün başkanlığında üçüncü heyet 
gönderilmiştir. Bu üçüncü heyet Amerika'da 
ancak iki gemiye ait tamir pilân ve şartnameleri 
hazırlamış ve daha 1947 de temin olunan 8 mil
yon dolarlık kredinin tatbiki ile meşgul olmuş
tur. 

Hemen şunu da arz edeyim ki, bu son üçüncü . 
heyet te memlekete dönmüş ve fakat gerek bu iş 
ve gerekse arzedeceğim diğer işler katî netice
lere bağlanmış değildir. 

Şimdi asıl üzerinde durulmaya değer nokta
ları da kısaca arzedeyim: 

Merkezin bu kararsızlığı, heyet değiştirmeleri, 
birbirine uymıyan emirleri, yok yere işlerin ge
ciktirilmesi vesair sebepler yüzünden memleke
timizin maddi ve mânevi ağır zararları olmuştur. 

1. — Birinci heyetimizin elde ettiği muvaffa
kiyetlerin temininde Amerika 'h bazı mevki sa- ' 
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hibi şahsiyetlerin büyük yardımları ve Türk dost
luğunun büyük dahli görülmüştür. Nitekim yu
karda arzettiğim kolaylıkların teminine, yüksek 
heyetiniz takdir buyururlar ki, ticari yollar
dan değil, ancak siyasi yollardan imkân vardır. 

İkinci heyetin gelmesinden sonra çıkarılan 
isnatların bir kısmı ise bu Türk dostu Amerika'-
lılara müteveccih olduğundan, Amerika'nın alâ
kalı mahafilinde ve siyaset adamları yanında 
memleketimizin itibarını sarsıcı, kötü, yersiz 
tesir ve propagandalara sebebiyet verilmiştir ki, 
bu bence gayri kabili af bir hatadır. 

Maddi zararlarımıza gelince; bu büyük mâ
nevi zararlarımıza şu maddi zararlarımızı da ek
lemek zaruretindeyiz. 

Birincisi: Heyet Amerika'da, Maritim Ko
misyonu elinde bulunan, (Sayın Bakan bu hu
susta Maritim Komisyonu elindeki gemi vesaireyi 
başka Devletlere satışı açık bulundurulmuyordu 
dediler.) Doğrudur. Bu başka Devletlere gemi 
satım yan Maritim Komisyonu, elindeki gemiler
den altı aded, Victorya tipindeki geminin j % 25 i 
peşin, mütebakisi de 15 - 20 senede ödenmek üze
re de tedarik olunmasını temin etmiş; buna 
Bakan Sayın Ali Fuad Cebesoy muvafakat ce
vabı vermiş ve iş neticelenmek üzere bulunmuş 
iken, yeni Bakan Sayın Şükrü Koçak bu gemile
rin alınmasından vazgeçildiğini heyete bildir
miştir. Bu gemiler, Amerika'nın hiçbir yabancı 
memlekete satmadığı büyük tiptendi. Amerika 
f« en el Kurmayı saatte 14 milden fazla yapan ge
mileri yabancı hiçbir Devlete satmamaktadır. 
Bu gemiler ise satta 16 mil süratli gemi
lerdendi. Beheri 10500 tonluk olan bu ge
milerin alınma fırsatı kaçırıldıktan sonra artık 
bu altı geminin alınmasına imkân kalmamıştır. 
Bu yüzden gemilerden mahrum olmakla kalma
dık. büyük zararlara da uğradık. Bunların tak
ribi bilançosu şöyledir: 

1. — Bu elde edilmiş fırsat kaçırıldığı içinT 

bu gemilerin bir senede temin edeeeği 6 ilâ 8 
milyon dolarlık navlun dövizinden, yani 18 ilâ 
2-\ milyon Türk lirasından mahrum olduk. 

-i. — Amerikalılar, • bize verdikleri askerî 
malzemenin Türkiye'ye taşınması için,Amerrkan 
armatörlerine navlun ücreti olarak verdikleri 
malzeme tutarının vasati yüzde sekizini kesmek
tedir. Halbuki bu gemiler elimizde olsaydı, bu 
malzeme de gemilerimizle taşınacaktı. Bu saye-
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de ise bir hesaba göre 100 milyon Türk lirasını I 
aşacak miktarda daha fazla malzeme memleke
timize gelecekti. Bundan da mahrum olduk. 

SİNAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Şimdi 
bunu kim ödeyecek! 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu 
gem ile fin satmaktım asından dolayı Ameri
ka'da yaptırılan 130 lokomotifin nakil masrafı 
olan 1,5 - 2 milyon liralık dövizin de Amerikan 
armatörlerine ödenmesine sebebiyet verilmiştir. 

Diğer taraftan, satmalman gemilerine maki
ne ve motörlerinin her türlü tamirlerini süratle 
yaparak bu gemileri en çok sefere kabiliyetli 
kılacak modern bir makine tamir ve tecdit 
atelyesi de temin edilmişken bilâhara hâsıl olan 
hava yüzünden bu fırsat da kaçırılmıştır. Bu 
yüzden gemilerimiz her zaman ani ve hattâ gay
ri kabili telâfi bir arıza tehdidi karşısında bu
lunuyorlar. 

Keza yine bu heyet istikrarsızlıkları yüzün
den, vakit geçirilerek, gemi tamir fiyatlarının 
5 - 7 milyon Türk lirası kadar artmasına ve ge
milerin tesliminin S ay gecikmesine sebebiyet 
verilmiştir ve halen de geciktirilmektedir. 

Yeni inşa edilecek gemi siparişinin durdu
rulması da bu arada bilhassa zikre şayandır. 
Bu itibarla yeni inşa edilecek gemiler konusu 
üzerinde de kısaca durmak yerinde olur. Birin
ci heyet İngiltere ve Amerikanın tanınmış fir-
malariyle ve 1947 - 1948 yıllarında teslim edil
mek üzere yeni gemi siparişinde mutabık kal
mıştı. Merkez bunu durdurmuş ve yeni gemi 
inşaatını ttalyada Ansaldo firmasına vermek 
istemiştir. Heyet bu firmanın bu işi başarmak 
kabiliyetinden mahrum olduğunda İsrar etmiş
tir. Fakat buna rağmen yeniden inşa ettirile
cek olan 8 geminin inşa işi gene ansaldo'ya ve
rilmiştir. 

Netice şudur ki, ansaldo, ikaz edildiği gibi, 
gemi inşaatına bugüne kadar dahi başlamamış 
ve işi müzmin bir hale getirmiştir. 

Bu suretle hem maddi zararlar hâsıl olmuş, 
hem de muhtaç olduğumuz 8 yeni gemiden de 
mahrum kalmış bulunuyoruz. 

Burada ben tamamen gayri şahsi olarak 
memleket menfaatlerini alâkadar eden noktalar 
üzerinde durmak istediğim için komisyon hâdi
sesi üzerinde not yazmamıştım, kısaca bildi
ğim kadarını arzedeyim. Bu işin bu kadar mü
sait kolaylıklarla memleketimizin nefine bu şe- j 
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kilde haledilnıesi mevzuu, lâalettâyin komüs-
yoncularm eline düşmüş bir mevzu değildir. Bu 
işle Amerika'da eski Cumhur Başkanı Hower dâ
hil birçok diplomatlar alâkalanmış ve Saym 
Bakanın da burada açıkladığı gibi Türkiye'ye 
gelen heyet, bizzat Amerika'nın Ankara sefiri 
dahi ilgilenmiştir, tşte komüsyon aldı diye adı 
geçen ve bu işde methaldar görünen Mac Ken'-
de bizim heyete yardım etmek için vazifelendi
rilmiş bir adamdır. Nitekim bizim heyetimizin 
bildiğimiz kadarını arzedeyim ki, bu adama 
herhangi bir şekilde komüsyon teklif etmediği 
gibi, herhangi bir vaziyette el altından bir pa
ra vermek vaziyetine de düşülmemiştir. Fakat 
Heyet açıkça şöyle demiştir: Siz bize o kadar yar
dım ettiniz ki, sizin bu hizmetlerinize karşı te
şekkürü az buluyoruz. Bu itibarla iş bittikten 
sonra bunu Hükümetinize arzedeceğiz, eğer ay
rı bir şey yapabilirsek borcumuzu maddi olarak 
da ödemiş bulunacağız,, 

Adamın cevabı şudur: «Ben bu işe bir komüsyon 
almak için girmiş bir adam değilim. Hükümeti
niz herhangi bir vaziyette bunu kıymetlendi-
rirse memnun olurum. Fakat etmezse teşek
kür etmesi dahi yeter. Çünkü benim maksadım 
Türk Milletine hizmettir,, demiştir. Bu açık 
konuşmanın heyetiniz tarafından bilinmesini, 
şerefli insanlar üzerine gelebilecek olan hak
sız şaibeler bakımından, insanların ve makam
ların herhangi bir vaziyette şeref ve haysiyet 
mefhumlarına karşı hürmet beslemeleri bakı
mından lüzumlu telâkki ederim. (Sağdan ve 
soldan bravo sesleri). 

Şimdi noktai nazarımı iki cümle ile netice
lendireceğim : Yok yere meydan verilen bütün 
bu memleket ölçüsündeki maddi ve mânevi za
rarlara bakıp ta teessür duymamak mümkün 
değildir. 

Böyle bir vaziyet karşısında, Ulaştırma Ba
kanının izahatına "tatmin edildim,, sözü ile 
mukabeleye maalesef dilim varmıyor. (Sağdan 
ve soldan bravo sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Soru bitmiştir. 
MUHÎTÎN BAHA PARS (Bursa) — Nasıl 

olur efendim, bu kadar sözlerden sonra Ulaştır
ma Bakanı nasıl cevap vermez de kâfi görülür? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Nasıl 

olur da durabilir? 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun, acele etti

niz, arzedeeektim. 
Arkadaşlardan biri takrir verdi, işin bir ko

misyona havalesini istedi. Arzu ederlerse ... 
MUHİTİN HAH A PARS (Bursa) — Arzu 

ederiz. Ne komisyonu efendim l 
• (Burada konuşulsun sesleri). 

, -BAŞKAN- — Efendim, o takriri gündeme 
alarak, önümüzdeki gündemde meselenin tahki
kine lüzum olup olmadığı halledilecektir. Mese
le bundan ibarettir. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Bra
vo.. 

BAŞKAN — İkinci soru önergesine geçiyo
ruz. 

3. — Tümeli Milletvekili N cemaldin S ahir 
Ütlan'vn, 5098 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
ni üzerine Batıdan doğuya dönenlerin toprak
landırılarak yerleştirilmelerine, Doğu illeriyle 
Tunceli'nde Toprak Kanun unun uygulanması 
için ne düşünüldüğüne ve Toprak dağıtımını ça-
buklaştırıcı bir program olup olmadığına dair 
sorusuna Tarım Bakanı Tahsin Coşkan'ın sözlü 
cevabı (6/108) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

15 . I I I . 1948 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı maddelerin Tarım Bakanlığın

ca sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarla 
dilerim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

1. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun 34 ncü maddesinde, göçebelerle göçmen
ler vo götürülenlerin, bu kanun hükümlerine gö
re topraklandırılacakları açıkça gösterilmiştir. 

2510 sayılı Kanunun bazı hükümlerini değiş
tiren ve bu kanuna bazı hükümler ilâve eden 
5098 sayılı Kanun ile göçürülmek konusu kaldı
rılmış ise de evvelce Doğudan Batıya göçürül-
müş olup 5098 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
si üzerine Batıdan Doğuya dönenlerin durumları 
4753 sayılı Kanun karşısında ne suretle mütalâa 
edilmekte ve bunların topraklandırılarak yerleş
tirilmeleri hakkında ne düşünülmektedir? 

2. — Kars ve Erzincan İllerinin Toprak Ko
misyonları 1948 yılı programı içine alınmış oldu-
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ğunu memnunlukla öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
İllerin Toprak Kanununun şümulü içine alın
masını âmil olan durum, daha ağır şartlarla, 
diğer Doğu illerimiz arasında, bilhassa Tunceli 
için mevzuubahistir. Bu itibarla, Tarım Bakan
lığı, genel olarak, Doğu illerinde ve özel olarak 
da Tunceli'nde Toprak Kanununun uygulanması 
için ne düşünmektedir? 

3. — Toprak Kanununun uygulanmasiyle 
toprak durumunun ıslahı konusunda nasıl bir mü
nasebet görülmektedir? Bunu telif edici, 'dağı
tımı çabuklaştırıcı ve bilhassa Tunceli'ne dönmüş 
ve dönmekte olan vatandaşların biran evvel top -̂
raklandırılması ve yerleştirilmesi hakkında düşü
nülmüş ve üzerinde durulmuş bir program var 
mıdır? 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (Kas
tamonu) — Tunceli Milletvekili Necmeddin Sa
hir Sılan'm, Tarım Bakanlığından üç sorusu var
dır. Bu üç soru birbirini tamamlamaktadır. Arzı 
cevap edeceğim: 

5098 sayılı Kanunla Garpten Şarka gitmele
rine izin, verilmiş olan vatandaşlardan bilhassa 
Tunceli'ne gidenlere ait olan birinci sualleri ara
ziye aittir. 

Arkadaşlarım; Toprak Kanununun sebebi 
neşri, yüksek malumlarıdır, vatandaşları bulun
dukları yerlerde toprak sahibi kılmaktır. Bunlar 
arasında, topraksız olanlar, yeter derecede topra
ğı olmıyanlar, tarım işçileri, göçmenler, göçebe
ler, göçürülenler, Tarım, Veteriner Okulları me
zunları, ve saire vardır. Binaenaleyh bu kanu
nun 34 ncü maddesine göre göçmenler, göçürülen
ler ve göçenler birinci safta değil, üçüncü, hattâ 
dördüncü saftadır. Toprak Kanununun memleke
tin her yerinde birden tatbikine geçilmesine im
kân yoktur. Bunun sebeplerinden biri para mese
lesi, ikincisi, elaman ve imkân meseleleridir. Bu 
itibarladır kî  Toprak Kanununun malûm olan 
sarahatine göre, memleketin en âcil yerlerinde 
bu işe başlanmış ve başlanma kararları Bakanlar 
Kurulundan alınmıştır. Bu kanunun tamamii 
tatbiki için kanunda 100 komisyonun kurulması 
emredilmektedir. Geçen sene sonuna kadar but
ça imkânlarına ve elaman mevcuduna göre, an
cak 9 komisyon kurulabilmiştir. İçinde bulundu
ğumuz sene de 6 komisyon için tahsisat vardır. 
Şu halde, 1948 yılı içinde daha geniş çalışmaya 
başlamış bulunmaktayız, 
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5098-sayılı 'Kanunla Garpteu Şapka dön

müş olan vatandaşlar Toprak Kanuniyle doğ
rudan doğruya ilgili değildir; kendi arzuları ile 
dönmüşlerdir. Maahaza, bu, ayrı bir önem taşı
maktadır. "Bununiçm ayrı bir kanuna ihtiyaç, var
dır. Toprak Kanunu ile münasebeti yalnız çift
çi olma hm bakımındandır. 5098 -«ayılı 'Kanun , 
geçen sene Yüksek Meclisten çıkmıştı. 'Bakanlı- [ 
ğunz, (Toprak »Kanunu rtatbik etmek Üç.in, sayın 
afJcadaşımm, ssoruiarmdat belirttikleri gibi,- Erzin
can %ve ıKat« illerinde yeni tetkiklere başlamak 
üzere fBaJcanlar Kurulundan müsaade alınıştır. 
Bunlara lâfını olan 'mütehassıs 'arkadaşların bir : 
kısmın'. gönderdik, diğer -bir kısmını da imkân ' 
nispetinde göndermeye çalışacağız. (İmkân olur- . 
sa buralarda da derhal tatbik etmek isteriz. Fa- i 
kat, dâva büyük ve muğlâktır, müşküldür, is
tekle hakikat arasındaki mesafe çok geniştir. 

Toprak Kanununa göre, herhangi bir yerde 
vatandaşa, topraksıza toprak verileceği zaman 
evvelâ hukuki tetkikler yapmak zorundayız. ; 

Orada mevcut olan arazi kimindir şahsın ve
ya Devletin midir; hududu nedir, hakkı ta
sarruf, vesikayla mı, ne suretle temin edil
miştir? Bunları tetkik etmek zorundayız. Bun
lar tetkik edilemeden ne Devletin arazisini, ne 
dobir şahsın malını alarak başka birisine verme
ye kanuni imkân yoktur. O havaliye dönmüş olan 
vatandaşlar Garba- geldikleri zaman, buralarda, ya
ni* Garpta kendilerine arazi verilmiştir. Nereye 
gönderilmişlersc orada arazi verilmiştir. 'Bu arazi 
onlara yeter mi yetmez mi, ellerinde ne kadar •kal
mıştır'? Bu tanvamen ayrı bir konudur. Bu bakım
dan Garpten Şarka dönen bu vatandaşların ara
zileri üzerinde Toprak 'Kanununu halen uygu
lamaya imkân yoktur. Eğer Tuneeli'nc, diğer 
yerlerde olduğu gibi, • komisyon göndermek imkâ
nını elde edersek elbette vaziyet tetkik- edilecektir. 
Orada ötedenberi oturanlar var, sonradan gelmiş 
olanlar var. Kanunun 34 ncü maddesinin A, 
B, C, D, ve diğer hükümlerine göre hareket edi
lecektir. 

Sayın arkadaşlarım, Toprak Kanunu, bu mü
nasebetle arzedeyim ki, îskân, Tapu ve kadostro 
ile çok alâkadardır; her üçü bir noktada birleşirler, 
bunların ayrı kanunları vardır. Bu mesele Ba
kanlar Kurulunda görüşülmüştür; Tarım, Ada
let, İçişleri. Sağlık Bakanlıkları bu iş ile ilgilidir. 
İskân, Tapu ve Kadastro ve Toprak Genel Mü
dürlükleriyle mütedairi! vaziyet vardır. Bunlar 

birbirlerini itmam ettiği takdirde bu dâva da 
kolayca halledilmiş olacaktır. 

1949 yılında 25 komisyon kurulacak, bu su
retle komisyon adedi çoğaltılmak ve malî imkân
lar da sağlanmak suretiyle işler daha kolayla
şacaktır. Toprakla. beraber vatandaşları to
hum, alât, edevat, makina, çift hayvanı ita de teç
hiz etmek zorundayız. Zira vatandaşa yalnız arazi 
vermek kâfi gelmez. Bunun için çok paraya ih
tiyaç vardır. Bu da nihayet kabul buyuracağı
nız bütçe ile temin edilmektedir. Toprak Kanu
nunda da. yapılacak olan bazı değişiklikler 
vardır. Bu kanun üzerinde bütün kış çalıştık. 
Hazırlanan tasarı Bakanlar Kuruluna verildi, 
orada incelendikten sonra Yüksek Meclise sunul
du, halen komi-syonlarındadır.-Bugün yarın Ta
rım Komisyonunda görüşülmeye başlanacaktır. 
Toprak tevzii işlerini süratleştirmek ve neler ya
pılmak icabederse onları da yapmak üzere ilgili 
Komisyonlar çalışarak noksan kısımlarını dü
zeltecektir. Yüksek Hayetinizce de kabul buyu-
rulduktan sonra tatbik edeceğiz. 

NECMEDDlN SAHİK SİLAN (Tunceli) — 
Sayın arkadaşlarını; soru. önergemin muhtevası 
hakkında Tarım Bakanımız tarafından söyleni
len sözler'bu "konu üzerinde önemle durmayı ge-
rektirroektedk\ . 

Bu. itibarla, soru önergemi teşkil eden üç 
madde hakkındaki açıklamalarına karşı düşün
celerimi arzetmeden önce, vaziyeti, Doğu ipleri
mizle, seçim çevremin bulunduğu Tunceli bakı
mından, olduğu gibi, bütün açıklığı ve acılığı ile, 
belirtmeyi zaruri buluyorum. 

Arkadaşlarım; 
Doğu ve Güney il'lerimizde ve bu arada Tun

celi'nde vükubulan muhtelif hâdiseler yüzünden 
H) . VI . 1927 ve 21 . V I . 19ÎÎ4 günlerinde yü
rürlüğe giren 1007 ve 2510 sayılı kanunların ver
diği yetkilerle, Hükümetçe veya istekleriyle, Do
ğudan Batıya göçürülmüş olanların gayrimen
kul lerini tasfiye için mevzuuhâhis kanunlarda 
bazı özel hükümler konulmuştur. 

Ancak, adı geçen kanunların sarih olan hü
kümlerine rağmen, tesbit edilen müddet ve şart
larla tasfiye işlerinin başarılamanıış olması, ta
sarruf ve temellük işlerimizin, ülkemizde ve da
ha ziyade Doğu ve-Gün ey İl'lerimizde bozuk ve 
karışık bülıınınasma atfedilmiş olsa bile, yalnız 
Hükümet teşekküllerimizi işkâl etmesi itibariy
le değil, vatandaşlar arasında, dün olduğu ka-
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(iaA bugün.de» birçok. sızıltılara ve ıstıraplara I 
yol açması itibariyle, dikkative alâkayı çekecek 
bir mahiyet almıştım , 

Vakıa,, 2510! sayılı iskân Kanununun, on ay 
önee-tadil = ve kabul-etmiş; bulunduğumuz 5098 
«ayılı Kanun hükümleri ile, bugün, yürürlükten 
kaldırılmış olanı2G, 2.7, ve 28 nei maddelerine gö
re, Tunceli çevresinden Batıya nakledilmiş- olan-
1 ardan, boşaltılmış bölgelerdeki topraklar hariç 
olmak üzere ,tapu senedine, tasarruf vesikasına 
bağlı bulunan gayri menkullerini, geçen yıllar
daki şartlar vo imkânlar içinde, tasfiye için çalı-
silmiş* bunlardan, bazı tasfiye işlerindeki usul
süzlükler hariç olmak üzere, tasfiye edilebilenle
rin paraları, sahiplerine verilmiş veya emanet he
sabına alınmıştır. 

Ancak, bu gibilerin tasarruflarında bulun
muş olan ve hazineye intikal ettirilmesi gere
ken tapusuz topraklara, ait işler, ilgili'makam
larca bir karara varılamamış. olduğu için. yüzüs
tü kaldığı gibi tapuda kayıtlı olmıyan arazinin, 
Hazine malı sayılmak surtiyle, bir kısmı yerli 
halka dağıtılmış, bir kısım da halk tarafından 
işgal edilmişti;*. 

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen, Tun
celi çevresinden başka, geçen yıllar içindeki ida
re-teşkilâtımıza göre, Umumi" Müfettişlik bölge
lerindeki' diğer il'lferi de ilgilendiren tasfiye iş
lerinin, mahallî şartlar ve hususiyetlere ilâve
ten, muhtelif' sebepler- ve âmilerie de olsa halle
dilmemiş olması, bugün toprak-rejimi- itiba
riyle de esasen türlü; özellikler taşımakta- olan 
bu sahalarda Hükümet için de, haite için df 
çotin^bir- gaile-teşkil: etmektedir, 

Çünkü, ^tedeni Kanunumuzun» 63â:neü. ma*d-
de«iyl&' tesis-'edilmiş olan; hükümler karşısında 
mülkiyet' sebebi- yalnız-«tapu kayıtları» - değildir. 
Umumi mahiyette «işgal» suretiyle iktisap şekil-
leriıdeıvardır* Bundan »başka» gayri, resmî tedavül
lere kıymette vereni 15.15 sayılı• Kanun bugün-yü
rürlükte, bulunmaktadır ve» bu kanunun tatbi-
kma.müteferriatiz^nnameye eklenen madde ile 
senetsiz? tasarruftanı dahi senetler veriiegelmek-
tedir, ve bütün bunlar mülkiyete esas olarak 
kabul i olunmaktadır. 

Bu. itibarla, bugün, 5Q9& sayılı Kanuna 
güre Batıdaki mürettep yerlerinde oturma 
mecburiyeti, ile haklarındaki bütün, kayıtlar 
kaldırılmak^, suretiyle hürriyete rve serbest 
hayata kavuşan ve Doğudaki eski yerlerine • | 
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dönen vatandaşlar ve dönecek, olan yurttaş
lar bakımından olduğu, kadar,, oralardan ay
rılmamış olan yerli halk. için de vaziyet dikka
te değer, bulunmuştur. 

Geriye dönen vatandaşlardan, çoğu, geçen 
gün, iskân işlerine müteferri soru önergemin 
konuşulması vesilesiyle de belirtmiş olduğum 
gibi, seçim çevremin bulunduğu Tunceli hal
kından olduğu için, bu konudaki incelemeleri
me göre, kuvvetle ifade edebilirim kij Tun
celi 'ndeki tapusuz" topraklardan bir kısmının, 
evvelce, yerli halka senetsiz ve kanunsuz ola
rak dağıtılmış olması, bugüne kadar geriye 
dönmüş olan vatandaşlarımız ile oralardan esa
sen ayrılmamış olan yurttaşlarımızı, toprak iş
leri bakımından, karşı karşıya getirmiş bulu-
uııyor. 

Vakıa, mevzuatımıza göre, geriye dönmüş 
olan vatandaşların eski topaklarına sahip ola
bilmeleri dağıtılmış vo tapuya tescil ettiril
miş olan arazinin tapusunun Mahkeme karariyle 
iptal ettirilmesine bağlıdır. 

Ancak, ister dağıtma suretiyle olsun, ister 
fuzuli işgal suretiyle olsun, yıllardanberi, imar 
ve ihya etmek, suretiyle, usule ve kanuna ay
kırı şekilde, ellerinde bulundurdukları toprak
ları yerli halkın elinden almak da, bunları sı
kıntılı duruma sokmak demektir. 

Tabiî, mâruz, vaziyetteki toprakjarm ilk-sa-
hipleri de o yerleri, Mahkeme karariyle istirdat 
edebilmek hakkına maliktir. Fakat; bu gi
bilerin bu hakları kullanabilmeleri, birçok-mu
ameleye, zamana ve hattâ paraya mütevakkıftır. 

Bu itibarla, geriye dönmüş olan,, dönecek 
olan vatandaşların, arada, geçecek^ zaman için
de, Tunceli.sınırları dâhilinde yaşamakta olan 
yerli yurttaşlar ile sürekli olarak çatışma ha
linde kalmasından ve bu vaziyetin aralarında 
clîm hâdise ve vakıaların tekevvününe sebep 
teşkil etmesinden, şahsan, endişe duymakta
yım. 

Arkadaşlarım.;, memleketimizin! her tarafın
da,, zaman zaman, muhtelif sebeplerle olduğu 
gibi, toprak işleri, sulama işleri yüzünden vu
kua-. gclınekte olan kanlı hâdise ve vakıaları 
aeı ile duymakta ve öğrenmekteyiz. Tunceli 
çevresinde, geçen yıla kadar,, özel bir idare 
tarzını, sağlamış, ve bugün, yürürlükten kaldı
rılmış, bulunan kanunun uygalandığı yıllarda 
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bile, mahdut sayıda dahi olsa, döğüşıne ve 
yaralama''halinde görülmüş olan İm gibi vakıa
ların, son aylar içinde yalnız yaralamalarla de
ğil, ölümle de sonuçlanmakta olmasını, dik
kate değer bulmaktayım. 

'Bu itibarladır ki, Tunceli'nin taşıdığı hu
susiyetler bakımından, toprak durumunun t ez
elden düzenlenmesini zaruri görüyor ve bunu 
istiyorum. 

Çünkü, Tunceli'nin ekime elverişli toprak
larından bir kısmını kucaklıyan geniş iki yasak 
bölgesi dışında, büyük bir kısmı, dağlık ve 
taşlık, bazı yerleri ormanlık, çok mahdut bir 
kısmı yaylalık olmak üzere, büyük nehir ve 
sularla çevilidir; ekime elverişli yerleri geniş 
değildir. 

Toprak bakımından en elverişli saha, Maz-
girt İlçesinde bulunmakla beraber, bunlardan 
büyük bir kısmının mahdut ellerde olması yü
zünden köylüler toprak sahiplerinin marabası, 
yarıcısı olarak çalışmak zorundadır. Halbuki, 
bazı toprak sahipleri de, türlü sebeplerle, toprak
larını işletememekte, bu yüzden o topraklar
dan gerektiği gibi faydalanılamamakta, top
rak sahipleri de, köylüler de, hattâ1 Devlet baba 
da. zarar görmektedir, 

Bu, böyle olduğu gibi, bazı toprak sahipleri 
de yeter sayıda çalıştıracak kol, çalıştıracak in
san bulamamakta ve bu yüzden de bazı toprak
lar yüzüstü'kalmaktadır'. 

Ovacık İlçesinde Zeranik Köyünde görüş
tüğüm bir vatandaşın şu sözleri bakınız, ne 
kadar hazindir: 

«— Bizler, toprak sahipleri için çalışıyoruz; 
çünkü ortakçıyız. Toprak sahipleri bizim gibi 
ortakçılardan bin kiloda yüzde elli hesabiyle 
beş yüz kilo mahsul aldıktan sonra geri kalan 
beş yüz kilonun da yedide birini almaktadır. 
Toprak sahibi,' bize, yalnız tohum vermekte, 
toprağı ekmek ve biçmek de bizlere düşmekte, 
bize bırakılan mahsul de geçimimize yetişme
mektedir. Hükümetimize yalvarırız, bizleri or
takçılıktan kurtarsın, bizlere, toprak dağıtsın. » 

Aziz arkadaşlarım; 
Ortakçılık, yarıcılık, marabalık yalnız Tun

celi'ne mahsus değildir. Bu ıstırap, umumidir. 
Fakat, evvelce Batıya gönderilmiş ve şimdi 
yurtlarına, dönmekte.,bulunmuş olan vatandaş
lardan, genel olarak^ yüzde onunun toprak sa-
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hibi olduğunu ve yüzde doksanının topraksız 
bulunduğunu ve geçimlerini yarıcılık ile ve zorla 
sağladığını nazara aldığımız ve nakle tâbi tu-
tulmıyan vatandaş kütlesinin de bu vaziyette 
bulunduğunu hesaba kattığımız zaman, bu vatan
daşları, 4753 sayılı Kanuna göre, biran Önce, 
topraklandı rinamızın ne kadar yerinde, ne kada r 
isabetli bir hareket olacağını takdirinize arzede-
riııı. 

'• Yine bu sebepledir ki, demin de işaret etti
ğim gibi/vatandaşlar arasında çıkması kuvvet
le muhtemel toprak kavgalarını önlemek için, 
Tunceli'nin muhtelif İlçelerine nazaran toprak 
durumu daha önemli bir vaziyet arzeden Plü-
mür İlçesinde daha mütekâsif bir şekilde gö
rüldüğü gibi, topraksız köylülere ve geçimleri
ni yarıcılık suretiyle sâğlıyanlara toprak da
ğıtma işirie, vakit' geçirilmeden, başlanmasını o 
vatandaşlar adına, yüksek varlığınız önünde, 
Cumhuriyet Hükümetimizden rica. ederim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Vaziyeti böylece belirttikten sonra, şimdi, 

Tarım Bakanımızın, sözlü soru önerge
min birinci maddesi hakkındaki açıklamalarına 
karşı düşüncelerimi arzetmek isterim. 

Benim, bu, madde ile öğrenmek istediğim 
nokta, Batıdan Doğuya dönen vatandaşların 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 
2510 ve 5098 sayılı kanunlar muvacehesinde du
rumlarının açıklanmasına ve bu gibilerin top
raklandırılması hakkındaki tedbirlerin aydın
lanmasına matuf bulunmaktadır. 

Bakan arkadaşımızın bu konu üzerindeki 
cevabından sonra, beni, bu soru önergesini ver
meye saik olan düşüncelerimde ne kadar haklı 
okluğuma bir defa daha kanaat getirmiş olu
yorum. 

Çünkü, Tarım Bakanımızın açıklamaların
dan öyle anlıyorum ki, bu vatandaşlar, şu veya 
bu Bakanlığın, şu veya bu teşekkülün yetkisi 
içinde veya. dışında gibi mütalâalarla,, kanun
lar arasında, sıkışmış bir vaziyette kalmıştır. 

Halbuki, ortada reel bir hâdise, gerçek bir 
vakıa vardır. Bir kısım vatandaşlarımız, kanun
larımızın kendilerine tanıdığı haklardan fayda
lanacaklardır. Bunların başında da, her şeyden 
önce, bu gibilerin topraklandırılması ve tezel-
den müstahsil hale geçebilmelerinin sağlanma-
svijeliı'. 
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Bu itibarla, Batıdan dönen vatandaşların 

Toprak Kanunu ile doğrudan doğruya ilgili ol
madığına, Toprak Kanunu ile münasebetleri
nin çiftçi ,olmalarından ibaret bulunduğuna 
dair Bakan. arkadaşımızın söylediği, sözleri tat
minkâr bulmuyorum/; 

Çünkü, öyle olsun veya böyle olsun, bu va
tandaşların, Doğuya dönüşlerinde, Tunceli'ne 
dönüşlerinde müstahsil hale gelmeleri esas ola
rak nazara alınmış bulunduğuna göre* bu gibi
leri kanunlar arasında sıkışmış variyetten- kur
tarmak' için gerekli tedbirlerin tezelden alınma
sını çok lüzumlu görmekteyim-

Esasen, vatandaş* bil- yere yerleştirmek Ta>run 
Bakanlığının yetkisi dahilindedir veya değildir. 
Fakat, her halde topraklandırmak mefhumun
da yerleştirmek vardır. Şu hale göre, bugün, 
yürürlükte bulunan kanunlarımız bunu temin 
etmiyorsa veya bu işlerde ilgili Bakanlıkların 
yetkilerinde bir tedahül yaratıyorsa bundan 
vatandaşlar müteessir olmamalı, türlü bakım
larla özelliklerini arzettiğim Tunceli gibi önemli 
bir çevrede; binlerce vatandaş» ailesi bu yüzden 
ortada kalmamalıdır; işte bu sebepledir; ki, 
buna çabuk ve kesin bir çare bulunmasını rica 
ediyorum. 

Bakan arkadaşımız, Kanunun 34 ncü mad
desine göre, göçmenler ile göçürülenler ve gö
çenlerin birinci .sınıfta değil, üçüncü, «hattâ 
dördüncü sınıfta olduğunu söyledi. 

Buna göre, Doğudan Batıya nakledilmiş 
olan vatandaşlarla, esasen oradan ayrılmamış 
bulunan yurttaşların durumlarını, arzettiğim se
bepler ve zaruretlerle, böyle bir tasnif dâhi
linde mütalâa etmek doğru, olamaz. 

Kanun hükümleri itibariyle böyle bir tasnif 
zaruri olsa bile Batıdan dönenler arasındaki ya
sak bölgeler halkının, hiç olmazsa yalnız muh
taç olanları için bile olsa, derhal iskân edil
mesi, toprak sahibi edHmesi 5098 sayılı Kanu
nun hükümleri icabındandır. 

Tarım Bakanımız, Toprak Kanununun, 
memleketimizin her yerinde birden tatbikına ge
çilmesine imkân olmadığını, para ve eleman 
bulmaktaki zorlukların bunda âmil olduğunu 
ifade etti. 

Toprak Kanununun memleketimizin her ye
rinde ve birden tatbikına geçilmesine maddeten 
imkân olara aryacağını takdir hususunda, ben 
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I de, Bakan arkadaşımız ile. mutabık bulunu^ö» 

rum. 
Ancak, bu imkânsızlıklar ne şekilde olursa 

olsun, Doğu İnerimizin ve bunlar arasında 
Tunceli'nin taşımakta olduğu hususiyetler iti
bariyle vaziyeti ön plânda mütalâa etmek, Hü
kümetçe Tunceli çevresinde ihtiyar edilen feda
kârlıkların hedeç olmaması bakımından, hayati 
bir meseledir. 

Bakan arkadaşımız, sözleri arasında, Batı
ya göçürülmüş ol an vatandaşların hepsinin .top
rak, sahibi edildiğini, iskân olunduğunu söyle
di. • Bana vâki olan müracaatlara - gö re bunların 
hepsine toprak- verildiğini^ hepsinin yerleşti
rilmiş olduğunu kabul etmek: mümkün değil
dir. Bunların arasında toprak alamıyan, ve 
yerleştirilememiş olan bahtsız; vatandaşlara da 
raslanmaktadır. Bu itibarla. Doğuya dönüşle* 
rinde olsun tecze toprak sahibi olmaları ve yer
leştirilmeleri her bakımdan elzemdir* £ 

\ ~ Aziz arkadaşlarım; ». 
Soru önergemin' ikinci maddesinde işaret edil

diği üzere, Kars ve Erzincan İnerinde- oldu
ğu ve, diğer Doğu ll'lerimiz için düşümjldüğü 
gfbi, Tunceli'nde, de toprak- komisyonlarının 
çalışmalara başlaması hususunda, Tarıni Baka
nımızın da, esas itibariyle, aynı düşünce de ol
duğunu öğrenmekle memnun oldum. v 

Ancak, Sayın arkadaşımız,-sözleri aracında, 
Toprak Kanunu, memleketin en âcil yerlerinde 
tatbikına başlanıldığını ve bu sebeple Kars ye.,Er
zincan İl lerinde tatbik için Bakanlar, Kurulun
dan karar alındığını, çalışmalara başlanıldığını 
söylerken Tunceli'nin Kars ve- Erzincan ll 'leri 
gibi âcil bir mahiyet taşımadığı hissini uyan-

! dıraeak surette konuşmuş oldu. 
I Halbuki, Tunceli, çeşitli hareketlere uğramış, 
i bugün bile, Batıdan dönenlerin müspet unsur 

olarak müstahsil hale gelebilmesi içi.n,. acilen 
ilgilenmeyi 5098 sayılı Kanun .hükümleri itiba
riyle de gerektirmiş bulunmaktadır. ......... 

Bana göre, durumunu, tür}ü bakımlarla böy* 
\ lefee ve açıkça belirttiğim Tunceli çevresi dahi 
I Toprak Kanununun tezelden tatbikini gerektirecek 
| bir mahiyet ve hususiyet arzetmekte4ir. Bu iti-
! barla, T«prak komisyonlarının bu yıl içinfle Tun-
j celi'nde de faaliyete geçirilmesi çok yejrin4e bir 
| hareket olacaktır. , ; ; : , . ;. 
I Bu sebepledir ki,Bakan a r k a d a ş ı m ı ^ .̂ bu ko-
I nuyu da, soru önergeı&ifijtöri^ 
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(ligi1 eevaba-ati'etınek-- sm^tiyl'e'-fe-'o o-evapta ile
ri sürdüğü şekilde, bazı yetkileri Tarım Bakan-
liğmda gömmediği mülâlrazâsiyle bu işi ğecik-
tiiwelerini yerinde bulmuyorum, doğru görmü
yorum:' 

liti-itibaHadiı*ki, rRnıeeli'ilediğer Boğu îl'Je-
rimizdk toprak dağıtımına bir. an- önee başlanıl
ması suretiyle vatandaşların esaslı- şekilde, yer
leştirilmelerini ve toprak mülkiyetine- sahip ol
mak suretiyle'de- tezeldeır müstahsil* duruma ge
çebil meie-rihi sağlayıe* bütün yetkilerin hangi 
Bakanlıkta* hangi şekilde, rtasdvene şekilde top
lanması^ gelmiyorsa; bunların^ vakit' geçirilmeden 
temin edilmesini' ve böylece- ıstırap > ve sefalet 
içinde- olan yurttaşianmızın de-ptierinin hallo-
lunmasinı* istiyorum ve bu- nokralarda Büyük 
Millet1 hel is imizin de, Hükümetimizin de, be
nim- gibi döşöiîdüğilhtt' sanmakla, o. vatandaşlar 
hesabma^teselH buluyorum* 

Arkada-şlârim; içinde bulunduğunuz zor 
şallar karşısında bütçe mülâhazalarını nazara 
a-lin amaya imkân yoktur-; fakat, vatandaşların 
'da çeşitli hayat zorlukları ve endişeleri içinde 
baş-başa- bnlundııkları ve sözlerimizden ziyade 
fiilî hareketlerimizi görmek, bu aziz vatan top
rakları1 ÜBerinde biran önee müstahsil hale gele
bilmek ve böyleeevefftH've faydalı-birer unsur 
olarak memleket hizmetlerinde çalışmak; iste
dikleri-muhakkaktın 

Ssaseai1, Hükümetimi» de ftoğiv illerimizin 
kalkınmasi için soır zamanlarda bazı tedbirlere 
tevessül5 et*n%« b%ılünmaktö' ve bunuıij malî' imkân-
l^4fe- tel-US» sura-tiyl-ev gerçekleştirilmesi ümitleri 
halkımız içih'yeni bir ufuk açmakta* yeni bir gö
nül* bağı» olmaktadir. 

Şu duruma gör»; vatanımızm Boğu* topmkla-
rının* vehu> arada Tuneeli'nirp kalkınmasında te
me^ teşkil edeoeğ'îni» sandığım- vatand&şlaran top-
raklândinlmas* w- yerieştirilmesi işini.» temin 
için gerekli7 malî' imkânları- di» Hlikümetiraizin 
bulacağına ihattiyomrm 

Arifadaşlarım; 
Şimdv soru önergemin üçüncü* maddesi üze

rinde durmak suretiyle- sözlerime1 son vermek 
istiyorum-. 

Bakan arkadaşımız', Hfökümetimimin. Toprak 
fcanununu memlekette en kısa zamanda' uygula
mak amacında olduğunu bu Millet Kürsüsünden 
ifade etmekle,1 teyit eylemekle toprakız- vatan-
daşİRn1 se^dirîniş^ttoltoıüyop. 

.1948 0 : î 
' Fakat; Batıttah 1 )oğudakii yerlerine* döner* ve 

bu aı*arda üuHeeli 'hde daha mütekâsif * bir h&Me 
töplanhıış olan vatandaşların döndükleri; yariei'de 
yerleştirilmesinin yalniz Taprak. Kanununu da 
ilgilendirmediğini* bu işin- aynı zamanda; bin is
kân işi ve o kadar da tapu. ve kadastro, işi-oldu
ğunu söylemekle, bu üç işin, bir arada yürüyebil
mesi hal inde müspet ve verimli bir sonuca varı
labileceğini' ifade- etmekte -yurttaşlarımızı,.. şapıan 
itibariyle,, yeni bir. hayal: sukutuna- uza tmış 
O İ U y O J ^ ' . • • ' , • , ' • • . ' , . • . • . , ; , / . . - ; . . . ; ...... r 

Arkadaşlarım; Tarım Bakanımızın bu, konu
daki görüşünü, yüks^dfi. varlığımın önünde,, kesin 
bir kanaat halinde açıklamış olmasını, memnun
lukla, takdirie'karşıların;;. A'neak, çeşitli âmil
ler va sebeplerle^ .açıkta* topraksız.'ve,var
lıksız^ perişan. y&- muztarip vaziyette, olan va
tandaşların, bu • defada, böyle- bir. sebep-, ve mü
lâhaza ile,*.uzuıi.zaman bekletilmesini, türlü ba
kımlarla, zararlı: sayarım. . 

••Vakıa, iskân ."ve toprak* tapu ve kadastro 
işlerinden) bir kısmının şu daire ve teşekkülde, 
diğer bir kısanının da şu teşekkül ve dairede 
bulunmasa ve•>• bunların her biri; için. ayrı ayrı 
teşkilât kurulmuş* olması, çeşitli masraflar, ih
tiyar edilmesi, bu konu üzerinde önemle dur
mayı gerektirebilir. 

Muhtelif teşekküller için sarf ol iman ayrı ayrı 
tahsisattan'biri ile, belkMe, işlerin, tamamını esaslı 
olarak kurmak, düzenlemek mümkün, olabilir, ve 
böylelikle-elde edilecek tasarruflarla da. işin.bün-
yesine kuvvet verilebilir. 

Fakat, bütün> bunlar, aziz. Milletimizin zara
rına olmıyaeak ve-birkaç yıl Sonra, şimdiki vazi
yete düşmiyeook şekilde esaslı ve ilmî. bin incele
me ile gerçekleştirilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
öylo-olsun-; veya böyle olsun, benim: esas-,di

leğim1- şudur: Bugün, muhtelif Bakanlıklar ve 
bunlara- bağlı teşekküller; ve daireler arasında 
kanunların verdiği, yetkilerdeki. eksiklikler veya 
yetkisizlikler yüzünden, birtakım! nazari, mülâ
haza-ve mütalâalan ortaya atılmak surötiylç, nıem-
leketin en mühim derdi, olan topraklandırmak, ve 
yerleştirmek dâvası yüzüstü] bırakılmamalıdır. 

Bu suretledir ki, bu yıl Tunceli 'ndeft başlamak 
şartiyle, Doğu ve Güney il'lerimizdBki vatan
daşlarımızın dai yerleştirilmesi,- topraklandırıl
ması; ve^ toprak mülkiyetİKB; sahig. edümeki sıine-

* * — 
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%HlbİBfen-»jş«3eeilû««tuJîaJİ durutua' r-geçirilmesi I 
sağlanmalıdır. 

Çünkü, otıdkırdaki.-^aatând^şknnlnız da, mille
timize has olan tevekkül ile, tahammül ile, sabır 
ile, toprak sahibi olmak ümidiyle beklemektedir». 

Esasen, Devlet Başkanımız da bu büyük ama
cı şu sözlerle vatandaşlarımıza müjdelemiş bulun
maktadır: .'' ' T 

«Toprak Kanununun, adaletli, vukuflu vo 
mümkün olduğu -kadar çabuk tatbikiyle bu kıy
metli hayalin memleketi yükselten bir gerçek ol
duğunun anlaşılacağı günü ümitle bekliyoruz.» 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (Kas
tamonu) — Arkadaşımın sorularına cevap ver
diğimi zannediyorum. Yalnız bir noktayı ya ben 
anlatamadım, yahut da arkadaşım anlamadılar. 

Doğu il'lcrindc çalışmalara başladığımızı söy
ledim ve Komisyon göndermek imkânı olursa 
Tunceli'ni dahi çalışmalarımızın içine alacağı
mızı ifade ettim. 

:J. —.Sağlık ve Sasyal Yardım Bakanlığı Ku
ruluş ve Memurları Kanunun^ bazı hükümler 
eklenmesine dair olan 4862 saydı Kanuna bağlı 
1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe ve Sağhk 
ve Sosyal Yardım Komisyonları raporları 
(1/307) [1] . . . . . . . . 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, maddele
re geçiyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bazı hükümler eklenme
sine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2, 
4258 sayılı Kanuna bağlı 3 sayılı cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 11 . I I . 1946 tarihli ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele de bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Maddeyi cetvelle beraber 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 47 nci Birleşim Tu-
tanağındad%r, 

I N&qMEDBÎ1S\S&BtR SU/AN .(ffiMMtlİ) •->-
Müsaade buyurur musunuz? Son söz Milletvcki-
. linindir. 

BAŞ KAN — Buyurun. 

NECMEDDİN S AHİR SILAN (Devamla) 
—* Tarım Bakanı arkadaşım, bir noktayı benim 

r anlamadığımı ifade etti. Şuna emin olmalıdır ki, 
kendisini dikkatle dinledim ve sözlerini iyi an-
kdmu Yalnız a»kadaşımm da beni jyi anlaması
nı rica ederim, 

Kendisine, Toprak Kanununun memleketi
mizde süratle tatbikinin Hükümetçe esaslı bir 
amaç olduğunu ifade etmiş olmasından dolayı 
memnunluğumu söyledim. Eğer, bu yıl, Toprak 
Komisyonu yollamak ve Tunceli'indeki muzta-
rip vatandaşların bu yöndeki dileklerini göze ala
rak o çevrede de çalışmalara başlatmak imkânını 
bulacak olursa yalnız teşekkürlerimi değil, hattâ 

I takdirlerimi de şimdiden ifade ederiım 

MADDE 2. — 11 . I I . 1Ö46 tarihli ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele kanuna 
bağlı (2) -sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi cet
velle beraber kabul edenler... Etmiyenler... Ka
lkıl edilmiştir. 

MADDE 3. — 15 . VI . 1942 tarihli ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı cetvele bu Ka
nuna bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 41 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
cetvelle beraber kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü yüksek oyunuza sunuyo-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler.;. Kabul edil
miştir. 

Gündemde başka iğimiz kalmamıştır. Çarşam

ba günü saat' 15 te toplanmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

• • ı ı*mm • • 

DÜZELTtŞLER 

47 uci birleşim tutanağına bağlı 109 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltirler yapılacaktır 

Sayfa Sütun Satır Yanlış T)oğnı 

I). Sayı Aylık i). Sayı Aylık 

2 21 14 Ayniyat mutemedi 
ve ambar memuru lf) 

J4 Ayniyat muteme 
di ve ambar me
muru ı ır> 

9 nen sayfada bir sayılı cetvelin üstündeki "Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun değişti
ricine bağlı cetveller,, başlığı kaldırılmıştır. 
Sayfa 

10 (2) sayılı cetvelde yapılacak düzeltiş: 
Sayı Ücret 

JO (3) sayılı cetvelde yapılacak düzeltiş: 
Aded Maaş 

Sayı Lira 

Savı Arlığı' 

ı>-m<i 

T, B. M. M. ffa$m$vi 


