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yenler... Kaimi edilmemiştir. (Bravo sesleri, al
kışlar)
Muammer Alakant'm teklifi...
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Kasım Ener'in takriri de aynı mealdedir.
zannediyorum.
BAŞKAN — Değil. Kasım Ener'in teklifi,
Ahmet Remzi Yüreğir'in teklifine uymaktadır,
yani aşağı yukarı ayın mahiyettedir. Siz ikinci
fıkraya taallûk eden bir teklifte bulunuyorsu
nuz, ısrar: ediyor musunuz?
YUNU« MUAMMER ALAKANT (Manisa)
----- Ediyorum.
(Yunus -Muammer Alakant'm önergesi tekrar
okundu.)
"BAŞKAN -^- Önergeyi nazarı itibara ahnılar.. Nazarı itibara almıyanlar.. önerce nazarı ih
bara, alınmamıştır.
(Ahmet Remzi Yüregir'ın önergesi tekrar
okundu)
AHMET REMZİ YÜK M i ÎR (Seyhan) —
Efendim, Hükümet esasına iştirak ediyordu.
(Reye reye sesleri.)
BAŞKAN — -- Müsaade buyurun, son fıkra şu
dur: «Sahibi tarafından işletilen orta arazi ka
mulaştırılanla/» önerge, buraya (Düzenli olarak;
tâbirinin ilâvesini istiyor..
Bunu nazarı itibara alanlar.. Nazarı itibara
almıyanlar.. Nazarı itibara alınmamıştır.
Kasım Ener'in teklifi de aşağı yukarı bu ma
hiyettedir yalnız biraz tafsilâtlıdır. Okutuyo
rum.
(Seyhan Milletvekili Kasım Ener "in önergesi
tekrar okundu.)
(Kabul sesleri)
BAŞKAN — Kasım Ener'in takırım nazarı
dikkate alanlar işaret buyursun.. Almıyanlar işa
ret buyursun. Nazarı dikkate alınmıştır.
Bunda komisyon mutabık mıdır?
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Mutabıktım
BAŞKAN — Ali; Rıza Ari'nin önergesini oku
tuyorum.
(İstanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin önergesi
tekrar okundu)
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar
lütfen işaret buyursunlar.. Nazarı tibara aliniyanlar.. Nazarı itibara alınmamıştır.
BAŞKAN — Mahmut-Nedim Cündü/alp'n'
takririne sıra geldi.;
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Önergeyi tekrar okutuyorum:
(Edirne Milletvekili Mahmut Nedim Cünclüzalp'ın önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN —- Arkadaşımız izah etti. Köy hu
dutları içinde yabaneılara ait olan arazi için is
tisnai bir hüküm koyalım diyor. Bütçe Komis
yonu tereddüt ediyor. Bu kanunda istisnai bir
muamele yapın lyalmı diyor. Heyeti umumiye na
zarı itibara alırsa Komisyona vereceğim, tekrar iş
lenecek, incelenecektir.
:• MAHMUT NEj)ÎM OÜNDÜZALP (Edirne)
— Hariciye Yekiline teklifimi gösterdim, kabul
ediyor, muvafık görüyor.
BAŞKAN — Alâtarikılhikâye değil..
Heyeti umumiye tenevvür etmediyse söz vere
ceğim. (Rey reye sesleri)
İBRAHİM REFİK SOY ER (Niğde) '— Sa
yın Başkan iyi anlıyamadık.
BAŞKAN — Müsaade buyurunu söz veriyo
rum.
AKİF EYİDOÖAN (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, Köy Kanunu köy hudutları içinde ec
nebilerin yeniden gayrimenkul edinmelerini me
netmektedir. Hüküm zaten mevcuttur. Bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden evvel ecnebilerin
köy hudutları içinde tasarruf et t tiki eri çiftlik
ler mevcuttu. Konya'da (Belfuva Çiftliği,) Cey
han'da (Mısırlı Çiftliği), bilmem nerede Fransız
çiftliği var.
Şimdi bu kabil çiftliklerin sahibi Türk olsay
dı ne olacaktı? Bu 16 ncı madde hükmüne tâbi
olacak ve bir orta işletme olarak kamulaştırma
dan hariç kalacaktı. 5000 dönüm, 2000 dönüm,
1;000 dönüm bu kamulaştırmadan hariç olacaktı.
Arkadaşımız Mahmut Nedim Oündüzalp diyor
ki; eğer bu mal köy kanunu sınırı içinde ise ve
sahibi ecnebi ise hepsi kamulaştırmaya tâbi ol
sun. Bu teklifin esasına taraftarım, Köy Kanu
nunun hükümlerini de teyit eder. Buna bir diye
ceğim yoktur Ancak -bir nokta vardır ki, onu
belirteceğim. Bizim Cenup hududumuzun, 50 ki
lometre, şerit vâri olarak Şimale doğru olan mıntakası içinde hududumuzun Cenubunda Türk
ırkciaşlarmıız vardır ki, Suriye'de kalmışlardır,
Pasavanla gelir kendi tarlasını çiftini işler ve gi
derler. Mütaakiben de bizden o tarafa gidenler
vardır. Ye bunlar için muahedelerle kabul edilmiş
birtakım ahdî hükümler vardır. Arkadaşımın tek
lifini, bu mmtakaya şâmil olmamak kaydiylo,
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