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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bayındırlık Bakanlığına Eskişehir Milletve
kili Kemal Zeytinoğlu'nun ve Çalışma Bakanlı
ğına da Bursa Milletvekili Hulusi Köymen'in 
tâyin edildiklerine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi, okundu. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
eıgiller'in, memlekette her gün biraz daha artan 
işsizlik hakkındaki sorusunu, Çalışma Bakanı, 
5 Ocak 1951 tarihli Birleşimde cevaplandıraca
ğını bildirdi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Dolmabahçe Sarayı karşısında yaptırılan stad
yum sahasına katılan arazi hakkındaki sorusu
nun, cevaplandırılması, ilgili Bakanlar oturum
da hazır bulunmadıklarından, gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Feridun 
Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun, 

seçim tutanakları hakkındaki Tutanakları İnce 
leme Komisyonu raporu ve seçim tutanakları, 
kabul olundu. 

İstiklâl Harbi Malûllerine verilecek Para Mü
kâfatı hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Konya Milletvekili Saffet Gürol'un, Göç
menler menfaatine bir keşide tertibi için Millî 
Piyango İdaresine yetki verilmesi hakkındaki 
Kanun teklifi üzerinde de bir müddet görüşül
dükten sonra, 

27 . X I I . 1950 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Vekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili 

8. Yırcah N. Tlabar 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
S. Baran 

Soru 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Atatürk 'ün vasiyetnamesinde isimleri geçen mü
essese ve şahıslardan Veraset ve intikal Vergi

sinin tahsil edilip edilmediğine dair olan sözlü 
soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir (6/145). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mil

letlerarası imar ve Kalkınma Bankası arasında 
aktedilmiş olan Garanti Anlaşmasının onanması 
hakkında Kanun tasarısı (1/112) (Dışişleri, Ti
caret, Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komisyonla
rına) ; 

2. — idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi 1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun teklifi (2/100) (Bütçe 
Komisyonuna). 

Teklifler 
3. —• istanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, 

bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanunun 
6 neı maddesine bir fıkra ilâvesine dair Kanun 
teklifi (2/98) (Adalet Komisyonuna); 

4. — Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 75 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

Kanun teklifi (2/99) (Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

Tezkere 
5. — Yalova Kaplıcaları İşletme idaresinin 

1947 yılı hesabına ait rapor ile bilançonun sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/127) (Sayıştay Komisyonuna); 

önerge 
6. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğla'-

nun, Dilekçe Komisyonunun 22 . XI I . 1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 194 sayıilı ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/93) (Dilekçe Komisyonuna); 

Rapor 
7. — Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı 

ve Sayıştay 1949 yılı kesinhesapları hakkında 
Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu rapor
ları (5/26) (Gündeme). 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Nazlı Tlabar (istanbul) 

««•*• 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i. — BiÜis Milletvekili Salâhattin İnan ile 
Samsun Milletvekili İsmail Işın 'a izin verilmesi 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı tezkeresi (3/126) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizaların

da yazılı sürelerle izinleri Başkanlık Divanının 
25 . X I I . 1950 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
T. B. M. M. Başkam 

R. Koraltan 

Bitlis Milletvekili Salâhattin İnan 1 ay has
ta olduğu için 21 . XII . 1950 tarihinden itiba
ren, 

Samsun Milletvekili İsmail Işm, 20 gün has
ta olduğu için 18 . XII . 1950 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Bitlis Milletvekili Salâhattin 
înan'a, bir ay, hasta olduğu için, 21 . XII . 1950 
tarihinden itibaren izin verilmesini kabul eden
ler... Kabul Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili İsmail Işın'a, 20 . gün, 

hasta olduğu için, 18 . XII . 1950 tarihinden iti
baren izin verilmesini kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyorum. 

â. — Bursa Milletvekili Hulusi Köymen'in 
Başkanveküliğinden istifa ettiğine dair öner
gesi (4/92) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

26 . XII . 1950 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baş

kanlığına 
Çalışma Bakanlığına tâyinim sebebiyle Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanveküliğinden 
ayrılmak; kanuni bir zaruret olmuştur. 

Bu münasebetle Başkanvekilliği seçiminde 
aziz ve değerli arkadaşlarımın hakkımda göster
dikleri itimat, minnet duygusiyle ve hayatımın 
en mesut bir hâdisesi olarak hâtıramda yaşa
makta olduğunu arzeder. Türkiye Büyük Millet 
Meclisine hürmetlerimi ve vazife sırasında istis
nasız bütün arkadaşlardan gördüğüm müzaheret 
dolayısiyle kendilerine şükranlarımı sunarım. 

Bursa Milletvekili 
Hulusi Köymen 

4. — SORULAR VB CEVAPLAR 

1. —Mardin Milletvekili Aziz,Ur as'm, Gü
ney - Doğu ovasının sulama projesi ile İsken
derun - İran yolu ve Gurs Hidroelektrik San
trali inşaatı hakkında Baymdırhk ve İçişleri 
Bakanlıklarından olan sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/123) 

BAŞKAN — Aziz Uras! 
AZIZ URAŞ (Mardin) — Burada. 
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İçiş

leri Bakanları tarafında sözlü olarak cevaplan-
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dırılmasma delâletinizi dilerim. 

12 . XII . 1950 
Mardin Milletvekili 

Dr. Aziz Uras 

1. Güney - Doğu ovasının mühim bir kıs
mını sulıyacak olan Cageag ve Hineysan sula
ma projesi ne durumdadır? 

2. iskenderun - İran yolu inşaatı ne vazi
yettedir? 

3. Gurs Hidroelektrik Santrali inşaatı île 
safhadadır, ne zaman bitecektir? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, Mardin 
Milletvekili muhterem Dr. Aziz Uras'm bakan
lığıma taallûk eden sorularını cevaplandırıyo
rum : 

Birinci sual: Güney - Doğu ovasının mühim 
bir kısmını sulıyacak olan (Cageag) (Hiney
san) sulama projesi ne durumdadır? 

Cevap: Tipik bir çöl ikliminin bütün kuv
vetiyle hüküm sürdüğü Nusaybin ovasında çok 
mümbit olmasına rağmen susuz tenebbüt imkâ
nı bulunmadı ğ? için şimdiye kadar devam ede-
gelen acıklı vaziyet burada ele alınmış bulunan 
sulama işlerinin tahakkuku ile sona erdirilmiş 
bulunacaktır. 

Bu ovanın Cageag suyu ile sulanması işi 
10 . XI . 1950 tarihinde taahhüde bağlanmıştır. 
önümüzdeki inşaat mevsiminde fiilen işe baş
lanmış olacak ve bu inşaatın sonunda ovanın 
50 bin dekar genişliğindeki kısmının sulanması 
imkânı sağlanmış bulunacaktır. 

Hükümetiniz bu kabil küçük su işlerine bü
yük ehemmiyet vermekte ve uzun vadeli bü
yük su işlerinin yanısıra memleketin her tara
fında çabucak netice verecek su işlerini de bü
yük mikyasta ele almış bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar ihmal edilmiş bulunan küçük 
su dâvasının ilk tatbik merhalesi olmak üzere 
1951 yılı su işleri programımızın yekûnu mali
yeti 18 milyon küsur lirayı bulan 60 kadar kü
çük su işi ele alınmıştır. Bu işlerin ekserisi 
1952 yılı sonunda tamamlanmış olacaktır. Bu 
programda memleketimizin her bölgesinin fay
dalanmasına imkân nispetinde yer verilmiştir. 
Bu gayenin şümullü bir şekilde tahakkuku için 
de memleketin her tarafındaki bu kabîl su 
mevzuları üzerinde bir tarama ve tetkik sefer
berliğine girişmiş bulunuyoruz. 

. lAM O : İ 
Böylece tesbit edilecek olan işlerin daha çok 

faydalı olanları ön plâna alınmak suretiyle, 
geniş ve değişmez bir beş yıllık program içeri
sinde mütalâası ve tahakkukunun temini sağ
lanmış olacaktır. 

İkinci sual : İskenderun - İran yolu inşaatı 
ne vaziyettedir. 

Cevap : İran Hükümeti mümessilleri ile 1949 
yılında Dışişleri Bakanlığımızda yaplan toplan
tıda İran'ın İskenderun Limanına bağlanması 
için üç istikamet derpiş edilmiş ve (bunların 
aşağıdaki sıraya göre ele alınmaları düşünül* 
anüstü. 

1. Trabzon - Erzurum - Gürfbulak transit 
yolunun Karalbıyık (mevkiinden ayrılarak Elâ
zığ - Malatya - İskenderun istikameti. 

2. Kutu - Van - Diyarbakır - Gazianteb -
İskenderun - Şemdinli - Yüksekova - Hakkâri -
Cizre - Mardin - Urfa - Kilis - Hassa - İskende
run istikameti. 
meti. 

Bunlardan birinci istikamet 1950 yılı çalış
maları ile geçit verir hale getirilmiş bulunmak
tadır. 

İkinci istikametin : İskenderun - Urfa - Di
yarbakır - ISilvan arası ile Baykan - Bitlis - Tat
van arası yapılan çalışmalarla yaz, kış geçit ve
rir duruma getirilmiştir. 

Silvan - Baykan arası inşaatına 1950 yılında 
başlanmış ve 1951 iyili sonunda bitirilmek üzere 
tertibat alınmıştır. Bu vaziyete göre, 1951 yılı 
sionunda, İskenderun - Tatvan arası geçit verir 
hale getirilecek ve Feribot vasıtasiyle Van'a ir
tibat ttemin edilecektir. 

1952 ve mütaakıp yıllarda İranlıların çalış
ması ile ahenkli olarak : Tatvan - Gevaş - Van -
Özalp hudut kısmı ikmal edilerek yol tamamlan
mış olacaktır. 

Üçüncü istikamet; İskenderun - Hassa - Ki
lis - Urfa - Mardin - Cizre - Hakkâri - Yüksek
ova - Şemdinli istikametinin ilk merhalesi İs
kenderun - Cizre arasıdır. Bu yolun İskende
run - Urfa arası yaz, kış ıgeçit verir durumda
dır. Urfa - Mardin istikametinde ise 15 ve Mar
din'den Urfa istikametinde de 15 kilometrelik 
kışımın toprak tesviyesi yapılmış ve Mardin -
Midyat - Savur, arasında yaz geçidi sağlanmış
tır. İkinci merhale olan, Cizre - Beytüşşebap -
Haikkâri - Şemdinli yolunun yapılan etudlerin-
de bilhassa Beytüşşebap kısmının fevkalâde arı-
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zalı olduğu etüd ve istikşafların foir müddet da-
Oıa devamını zaruri kılmış olup Ibu kısım hak
kında katî Ibir karara varmak için mezkûr etüd-
lerin taanamlantmasma intizar edilmektedir. 

AZİZ URAS (Mardin) — Bir sual. 
Üçüncü istikamete gidecek olan yol Şemdi-

nan'dan geçtikten sonra arası bir vargelle mi, bir 
köprü ile mi kapatılacaktır?. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Devamla) — Arzettim. Beytülşe-
bab havalisi fevkalâde arızalıdır. Teşrif buyu
rursanız, Bakanlıkta, size orasının çekilmiş fo
toğraflarını gösterebilirim. Bu fevkalâde arızalı 
mmtakanm katî etüd ve istikşafları tamamlanma
dan cevap vermek imkânında değilim. (Sağdan 
alkışlar). 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı cevap verecek 
midir?. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDlN NASÜ-
HÎOÖLU (Edirne) — Efendim; bu Kurt Suyu 
hakkındaki sualin cevabını ancak bir hafta sonra 
verebileceğim. Şimdiye kadar almış olduğum ma
lûmatı tatminkâr bulmadım, tamik ettiriyorum. 
Bu itibarla bunun haftaya talikini rica ediyorum. 

AZİZ URAS (Mardin) — Muhterem Zeytin-
oğlu'nun verdiği izahata teşekkür ederim. Cag-
cag ve Hmsan sularının Güney Doğu ovasını su
laması projesi, Güney - Doğu havalisi için çok ha
yati bir iştir. Bu uzun zamandan beri tetkika tâbi 
tutulmaktadır. Bu işin ehemmiyeti o kadar ba
rizdir ki, bu suların sulayacağı ovanın, takriben 
60 kilometre uzunlukta ve vasati olarak 30 kilo 
metre derinlikte muhteşem hayatiyeti haiz Mezo
potamya Ovasının şimal kısmı olduğunu zikretmek 
kâfidir. 

Arkadaşlar, bu, şayet iyi bir surette ele alınır 
ve entansif ziraat ile, ister pirinç, ister pamuk, 
ister her hangi yağlı hububat, tohumlar ekilsin, 
Doğu için binefsihi kalkındıracak mühim bir va
ridat membaı olacaktır. Ve o havaliyi kendiliğin
den kalkındıracaktır. 

Zeytinoğlu arkadaşımızın söylediği gibi, 
50 000 dekarlık bir yer değildir. Milyonlarca de
karlık arazidir. Yalınız Nusaybin ile Mardin ara
sını vasleden ve çok eski zamandan beri mevcut 
olan ve İskender'le Dara arasındaki muharebede, 
meddücezirlerde menzil ve depo yerini, teşkil 
eden kısımda kanallar zaten eskiden mevcut 
idil Kanalın kalıntıları halen de mevcuttur. 

-^Şayet Mardin ovası Derik hattâ Boğur'a 
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kadar olan kısmı ele alınırsa yüz binlerce dekar 
araziyi sulamak mümkündür kanaatindeyim ve 
şayet arkadaşlar Hükümet, bilhassa Zeytinoğ
lu arkadaşımız buralarını tetkik ederlerse bu 
ovanın içindeki 50-60 kadar köy, dedikleri çift
likleri dağa çekip bu ovayı entansif ziraata ha
zırlarlarsa, Güneydoğu ovası, milyon ve milyon
ları sağlıyaeaktır. Bu iş büyük mikyasta ve 
memleketşümul refaha vesile teşkil edecek ma
hiyettedir. Binaenaleyh kendilerinin buna ge
reği kadar ehemmiyet vereceğini tahmin etmek
teyim. Bunun ne vakit biteceğini söylemediler. 
Halen bir proje halinde mi ihaleye verilmiştir, 
yoksa ameliyat mı ihaleye verilmiştir ? Bunu öğ
renemedim kendilerinden sormayı unuttum. 
Açıklarlarsa minnettar olurum. 

İskenderun - İran yolunun bilhassa Urfa, 
Kızıltepe, Mardin, Savur, Midyat, Şemdinli, 
Beytüşşebap kısmı diğer istikametlere nazaran 
şu noktalardan dolayı daha ehemmiyetlidir: 

Bir defa askerî, siyasi vaziyet dolayısiyle 
çok mühimdir; bir. İkincisi, petrol mmtakamız-
dan geçecek bir yol olması itibariyle hattâ Nu
saybin 'den Raman 'a bir vâsıla yapıldığı takdir
de bu yolun hayatiyeti daha ziyade tebarüz 
eder ve ehemmiyetini çok daha belirt'ir. 

Arkadaşlar, yalnız bu yol için yapılan mas
rafların fevkalâde hacimli olmasına rağmen 
son zamanlarca bir duraklama müşahede edil
mektedir. Ve son seyahatimde Midyat'la Kızıl
tepe arasında olan kısımların tesviyei türabiye-
sinin milyonlarca liraya mal olmasına rağmen 
bu kış bunların indiras etmesi, tamamen mah
volması ihtimali mevcuttur, bundan korkmak
tayım. Filhakika bu hususta fennî bir mütalâa 
beyan edecek mevkide değilim. Fakat umumi 
kanaat bu merkezdedir ki, şayet bu hemen kap
lanmazsa bunun için yapılmış olan masrafların 
heder olacağı merkezindedir. Nazarı dikkatle
rini celbederim. 

Bir mühim iş de bu yolun Dicle üstünden 
geçen kısmının Beytüşşebap - Hakkâri ve Şır-
nak'la ne suretle irtibat teşkil edileceği mesele
sidir. 

Bunu arkadaşım bilâhara - söyliyeceklerini 
vadettiler, o güne kadar bekleriz, kendilerine 
verecekleri izahattan dolayı şimdiden teşekkür 
ederim. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY
TİNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, bir nokta 
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üzerinde muhterem, arkadaşınım tekrar sualleri 
vâki oldu. Bendeniz Güney Doğu Ovasının su
lanması işi neticesinde heyeti umumiyesini elli 
bin dekar olarak arzetmedim. Bugün ele alınmış 
olan iş proje safhasını geçmiştir. Bu mevzuda 
önümüzdeki mevsimlde işe başlanacaktır. Bu 
taahhüdün ifası sonunda ise bu ovanın elli bin 
dekarının sulanması işletmeye açılacaktır. Heye
ti umumiyesi itibariyle, tahminen 150 000 dekar 
raddesindedir. 

Sonra Midyat kısmındaki toprak çöküntüsü
nün melhuz olduğunu söylediler, Aziz Uras arka
daşımızın bahis buyurdukları gibi değil, bilâkis 
bu toprağın yatışması icabetmektedir. Yani bu
rada bir çöküntü değil fakat kendiliğinden bir 
yatışma esasen yolun mukavemeti ve istikbali 
için lâzımdır. 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dolmabahçe Sarayı karşısında yaptırılan 
stadyum sahasına katılan arazi hakkında İçiş
leri ve Maliye Bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/137) 

14 . XII . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun içişleri ve Maliye Bakan-

. 1950 O : 1 
lan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasın! 
saygılarımla rica ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Dolmabahçe Sarayı karşısındaki stadyonıun 
ön kısmını teşkil eden yerde vaktiyle mevcut 
istabli âmire ne suretle bu inşaata katılmıştır? 
Istabli âmire ve bundan maada bu yapıya katılan 
arazi ve emlâk nerelerden ve kimlerden istimlâk 
edilmiş veya satın alınmıştır? Bunlar için ayrı 
ayrı kimlere; ne miktar para Devlet tarafından 
ödenmiştir? 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanmmdır. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Sayın Sinan Tekelioğlu arkada
şımız sorularını İçişleri ve Maliye Bakanlıkla
rına tevcihetmiş olmalarına rağmen Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü dolayısiyle mevzu Mil
lî Eğitim Bakanlığına taallûk etmektedir. Millî 
Eğitim Bakanı arkadaşımız da Ankara'da bu
lunmamaktadır. Maliye Bakanlığı cephesinden 
cevabımı 22 Ocak 1951 Pazartesi günü arzeee-
ğim. O tarihte Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız 
da cevap verebilirler kanatindeyim. 

5. — GÖRÛÜŞLEN İŞLER 

1. —•• Konya Milletvekili Saffet Gürol'un, 
Göçmen Piyangosu tertibi hakkında Kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
.(2/36) 

BAŞKAN — Efendim Saffet Gürol'un ka
nun teklifini geçen Birleşimde konuşmaya baş
lamıştık. Şimdi devam ediyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 

Efendim, bu göçmenler hakkında ,bir defaya 
mahsus olmak üzere, bir piyango tertip edilme
si hakkındaki kanun tasarısına Bütçe Komis
yonunda birkaç arkadaşla beraber bendeniz de 
muhalefet ettim. Muhalefet sebebimiz basittir. 
Millî piyango keşidesine ait kanun şunu istih
daf etmektedir: Bir defaya mahsus bir piyango 
tertibi. Hükümet böyle bir piyango tertibine 
her zaman için salahiyetlidir. Kanuna lüzum 
yoktur. 

ikinci olarak şunu istilzam ediyor; bunun 

bütçeye tahsisat olarak konması ve göçmenlere 
ait kısma eklenmesi. Bunu da Hükümet bütçe
de düşünebilir ve salahiyetlidir. Bu itibarla, 
kanun enflâsyonuna meydan vermemek üzere, 
bunun bir kanun mevzuu olmadığı mülâhazası 
ile muhalif kaldığımızı arzetmek için kürsüye 
çıkmış bulunuyorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; memlekette bilhassa piyango işi, 
halkı resmî kumara tahrik etmek gibi bir şey 
oluyor. İnsanın hatırına bu geliyor. At koşula
rı ve resmî piyangolar, bunlar, resmî müessese
lerin kumar oynatması gibi geliyor. 

Bendeniz evvelemirde sayın Maliye Baka
nından sormak isterim; acaba bu tayyare piyan
gosu Genel Müdürlüğü (Millî piyango sesleri) 
tesisatı, bütçesi nedir, her sene ne kadar para 
kazanır, ne kadar para Devlete verir Kazandığı 
paraları nerelere sarf eder? Her ay, senelerden 
beri Tayyare Cemiyetinin idaresi altında îpi-
yango çekilirdi, bu piyango oyunu nasıl oyna-
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nır, bu oyunları biz de öğrensek, biraz malû- • 
mat alsak çok iyi olur. Zira senelerden beri bu I 
piyangonun temin etmiş olduğu menfaat nedir? • 
Bu para ile kaç tane tayyare alındı? Cemiye- ', 
tin bu işleriyle meşgul olup Maliye Bakanlığı | 
tarafından, Devlet tarafından, Meclis tarafın- I 
dan kazandığı paralar ve yaptığı işler de belli | 
değildir. Binaenaleyh bu tahsisatı mesture gibi j 
bir şey oluyor. Bunu öğrenirsek çok iyi olacak
tır. Lütfen Maliye Bakanı arkadaşımız izahat 
versin ondan sonra bunu müzakere edelim. 

MALÎYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAY
RETTİN EREMEN (Giresun) — Muhterem. 
arkadaşlarım, ben Maliye Komisyonu adına ma
ruzatta bulunacağım. Konya Milletvekili arka
daşımız Saffet Gürol'un Kanun tasarısı komis
yonumuza vâsıl olduğu anda bunun milletçe 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz dâvanın hal
line hizmet edecek, bir Kanun tasarısı olduğu
nu göz önünde bulundurarak üzerinde durduk. 
Tahminlere göre bu tasarı kanuniyet kesbedip 
keşide tertip edildiği takdirde 2, 3 hattâ bâzı 
tahminlere göre 4. milyon lira kadar bir varidat 
sağlıyacaktır. • Dâvanın ehemmiyeti muvacehe
sinde bu rakam belki küçüktür fakat ilk iskân 
masrafı olarak aile başına bin lira hesap edilir
se, üç. milyon lira temin edildiği takdirde üç 
bin felâketzede ailenin masraflarının karşılana
bileceği düşünüldü. Bu bakımdan üzerinde dur
duk. 

Bunun kanun mevzuu olup olmaması husu
sunda da bâzı tereddütler vâki olduğu görülü
yor. Bu gibi mütalâalar komisyonumuzda da 
ileri sürüldü. Mevcut 3670 sayılı Kanun gere
ğince karşılığı para olmak üzere tertip etmek 
yalnız Millî Piyango İdaresinin hakkıdır. Bu 
idarenin temin ettiği varidat, yine o kanun ge
reğince, bir taraftan gelir bütçesine irat kay
dedilirken diğer taraftan Millî Savunmaya öde
nek olarak kaydedilmektedir. Halbuki bu ka
nunla istihdaf edilen gaye bir kanunla yapı
lan tahsisi yeni bir kanunla değiştirmektir. 
Bu sebeple komisyonumuz da bu kanun tasarı
sının lüzumuna kani olmuş ve huzuruâlinize 
takdim etmiştir. 

Bunun bir defaya mahsus olması sebepleri 
üzerinde duruldu. Evvelce arzettiğim gibi, Mil
lî Myango tarafından, hâsıl olan hasılat Hazi
neye devredilir. Bu bütçede görülmesi iktiza 
eden bir varidat olması dolayısiyle Millî Piyan-
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go hasılatının azalması mevzuubahis olduğu 
için piyangoların taaddüt etmesi ile Hazineye 
bir fayda temin edilemiyeceği mütalâası karşı
sında göçmenler için verilecek miktarın Millî 
Piyangodan ödenmiş olması gibi bir vaziyet 
mevcut piyango kanunu ahkâmına riayet etmiş 
olmak ve sonra bu kabîl piyango taleplerinin de 
taaddüdü imkânlarını da önlemek maksadiyle 
bir defaya mahsus olmasını esas itibariyle kabul 
ettik. Bugün, karşısında bulunduğ Uı'iLUz göçmen 
dâvası, milletçe hassasiyetle üzerinde durduğu
muz acele mahiyet arzeden bir dâvadır. Fakat 
düşünülebilir ki, bu gibi millî dâvalarımız tek' 
değildir. Yarın bir verem mevzuunda veyahut 
diğer bir mevzuda bir piyango tertip edilmesi 
hususunda da bir teklifi kanuni yapılabilir. Bu 
suretle piyango hasılatı düşeceği gibi piyango 
kanunu ile istihdaf edilen gaye de ortadan 
kalkmış olur. Bu itibarla bir defaya mahsus ol
mak üzere istisnai mahiyette 'telâkki dip o şe
kilde kabul edilmesi esasını biz de muvafık gör
dük ve bu şekilde huzurunuza getirdik. Bâzı ar
kadaşlar bunun bir defaya mahsus olmak üzere 
yapılmasından kâfi hasılat temin edilemiyeceği 
ıuülâhazasiyle taaddüt ettirilmesi teklifinde bu
lundular. Varidat ve hasılatta tahassül edecek 
tahavvülâtı bu mülâhaza ve talebe karşı arzet-
miş bulunuyorum. 

Biz netice itibariyle kanununun istisnai ma
hiyette ve bir defaya mahsus olmak üzere ve 
safi karşılığı göçmen işlerine tahsis edilmek 
şartiyle Bütçe Komisyonunun değişiklikleri esa
sı üzerinde kabul edilmesi hususunu Yüksek 
Heyetinizden rica ediyoruz. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Arkadaşlar, 
zelzele felâketine uğramış bulunan vatandaşları 
halen senelerdir ki, meskene sahip kılamadık. 
Biz bunlarla meşgul iken bugün 250 000 ırkda-
şımızm Bulgaristan'dan tehciri meselesi ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Bütçe imkânları mah
duttur. Bir arkadaşımız komisyondaki muha
lefet sebeplerini burada izah ederken buyurdu
lar ki, tahsisat koyalım. Fakat tahsisatı hangi 
fasıldan alacaksak muhakkaktır ki, oradaki 
bir ihtiyacı ihmal etmiş olacağız. Memleketin 
esasen yüklenmiş olduğu vergiler ağırdır, yeni
den bir vergi cihetine gitmek de doğru değildir. 
250 000 vatandaş, beşer nüfus itibariyle en az 
50 000 hane olarak mütalâa etmemiz icabeder. 
Beher haneye biner lira versek 50 milyon lira 
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sarf etmek icabeder; yani beher haneye bin lira 
verilirse en az 50 milyon liraya ihtiyaç vardır. 
O halde bir defaya mahsus olmak üzere çekile
cek olan bu piyango geliri ihtiyacı karşılıyamı-
yacaktır. Onun için mâruzâtım şudur ki ; bu pi
yangonun en az senede iki defa olmasını ve teh
cir işi devam ettiği müddetçe ve nihayet bula
cağı zamana kadar devam etmesini teklif edi
yorum ve bunun kabulünü rica ediyorum. (Tak
rir ver sesleri) verdim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar; ben başka bir 
yönden konuşacağım. 

Biliyorsunuz ki, Ankara'da göçmenlere yar
dım etmek üzere mümtaz şahsiyetlerden müte
şekkil bir kurul vardır ve bu memleketin her 
tarafma yayılmıştır. Cemiyetler Kanununa gö
re teşekkül etmiş olan bu cemiyetin bir nizam
namesi mevcut olması lâzımdır. Bu cemiyet 
piyongo tertip etmek başta gelmek üzere çeşitli 
kaynaklardan göçmenlerin âcil ihtiyaçlarına 
sarfedilmek üzere maddi yardımlar temin ede
cek durumda iken, mevzuu bir kanun haline ge
tirip ikinci bir Millî Piyango mahiyetindeki 
böyle bir piyangonun bir kanun mevzuu ya
pılmasına taraftar değilim. Bu itibarla kanu
nun reddini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Hüsamettin Tugaç. 
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Efen

dim, haddi zatında millî ehemmiyeti haiz büyük 
bir dâva karşısındayız. Bir piyango tertibi 
için gelen kanun teklifi hakkında arkadaşlar 
konuştular, bunun senede birkaç defa tekerrür 
etmesi lüzumundan bahseden arkadaşlar da ol
du. Bunların hepsini bir an için bir tarafa 
bırakarak bendeniz şu cihetin açıklanmasını 
lüzumlu görüyorum: 

Hükümet bu hususta ne düşünüyor? Büyük 
vüsatte, çok geniş olan bu millî dâvada Millî 
Piyangodan başka Hükümetin tasavvurları var 
mıdır? 1951 Bütçesinde buna dair birşey gö
remiyoruz. Elbette bu sene için mücbir ahval 
karşısında, gelen muhacirler evlere dağıtılmak 
suretiyle alman tedbir muvakkattir, önümüz
deki yıl içinde esaslı tedbirler almak ve bun
ları iskân etmek lâzımdır. Birkaç milyonla bu 
işin başarılamıyacağı malûm olduğuna göre, 
tahmin ediyorum ki, Hükümetin bir düşüncesi 
vardır. Hükümet bunu açıklarlar mı? Bu, 
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ehemmiyetle hepimizin milletçe üzerinde dura
cağımız bir dâvadır. îşi bilmemiz icabediyor. 
Şimdiye kadar ne kadar muhacir geldi, bunlar 
için neler yapıldı? Biraz bu hususta tenvir bu
yururlarsa iyi olur. 

TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Çok muh
terem arkadaşlarım; göçmen dâvasını bir hekim 
olarak arzettiğim muazzam durumu bir lâhza 
gözlerimizde tecessüm ettirmeye müsaadenizi 
rica edeceğim. 

Pekâlâ takdir edersiniz ki ; Bulgaristan'dan 
memleketimize muayyen zamanlar içerisinde 
göç etmesi beklenen nüfus sayısı 750 000 kişidir. 
Bu 750 000 kişinin Devletin tek başına kendi 
bütçesine tahsisat koyması veya bir arkadaşı
mızın buyurdukları şekilde bir teşekkülün, bü
tün memlekete şâmil olmasına rağmen yapacağı 
mesai ile halledilecek bir iş olduğuna bendeniz, 
hekim olarak, kani değilim. Göçmen dâvası, mu
ayyen insanlara yapılan yardımların birkaç 
misline ihtiyaç gösterecek kadar muazzam ve 
önemli bir dâvadır, iskân işleri ile meşgul olan 
arkadaşlarım pekâlâ takdir ederler ki, lâalet-
taym yekûnlarla yapılacak hizmet asla bu dâ
vayı halletmiye kâfi değildir. Bu dâvanın ne 
kadar zaman zarfında intaç edilebileceği hak
kında bu günden birşey söylemeye imkân ol
madığını takdir buyurursunuz. Bu bakımdan 
bendeniz Konya Milletvekili arkadaşımın tekli
fini gayet yerinde bulmakla beraber Ahmet Gür-
kan arkadaşımla beraber bu piyangonun bugün
kü ihtiyaçları karşılıyabilmesi için en aşağı se
nede iki defa yapılması lehinde konuşuyorum 
ve bunu teyit eder mahiyette arkadaşımla be
raber bir de takrir verdik. Bir defaya mahsus 
olmak üzere yapılacak piyango en çok 3 - 4 
milyon lira gibi bir meblâğ teşkil etmektedir. 
750 bin kardeşimize yapılacak yardım beher nü
fus başına yüz liradan ibaret kalsa yekûnu bir 
defa hesap buyurmanızı rica edeceğim. Bu mu
azzam yekûn kolay kolay temin edilir bir meb
lâğ olmaktan çok uzaktır. Binaenaleyh bu pi
yango göçmen işlerinin sonuna kadar senede 
iki defaya hasredilirse ve bununla senede 8 mil
yon temin edilirse Devletin fedakârlığı ve çok 
kıymetli, takdir ettiğim fedakâr arkadaşlarımı
zın şahsi mesaileri neticesinde bütün memleket 
çapındaki mesainin sonuçları ile bir araya gel
mek suretiyle bu zavallı kardeşlerimizin ihti
yaçlarını tehvinine medar olacaktır. Bu bakım-
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dan bu talnirimdzin lehinde rey vermenizi bil
hassa rica ederiz. 

BAŞKAN — Efendim henüz kanunun tümü 
hakkında konuşuyoruz. Arkadaşlarımızın ile

riye sürdüğü hususlar,, birinci maddeye taallûk 
etmektedir. O madde geldiği zaman bunun mü
nakaşasına devam ederiz. Bunu hatırlatırım. 

Tümü üzerinde söz almak istiyen varsa ve 
onlar söz alırsa müzakeremiz daha selâmetle 
devam edecektir. 

Buyurun Cezmi Bey. 
Buıyurun efendim, tümü hakkında başka söz 

istiyen var mı1? 
GEZMİ TÜRK (JSeylhan) —Arkadaşlar, göç

men dâvasını ona lâyık* olan esas şekilde anla
tmadığımıza <ve ele almadığımıza kaniim^ Bu pi
yango teklif ini de bu igörüşteki anlayış kıtlığı
mızın, yahut millî hassasiyetteki fazla hissimizin 
Ibir eseri olarak telâkki ediyorum. Bu piyango 
teklifi hayır cemiyetinden ıgelseydi, gayet muva
fık olurdu ve derhal elimi kaldırırdım. Fakat 
IbizrB. M; Meclisi olarak- önümüzdeki muazzam 
Ibir 'dâvaya sadeoe Ibir teselli mükâfatı vermek 
peşindeyiz. Bu ibelki'îbizim için bir piyango, fa-
(kat göçmenler için ısadece bir amortidir arka
daşlar. 

Şunu evveliyetle. arzedeyim ki; Yüksek 
.Meelisiniz daha Lozan Muahedesini tasdik etti
ği günlerde Türkiye dışındaki Türklere % bilhas
sa f Balkanlara ' yak ın kısımlarda bulunanlara 
karşı-büyük hassasiyet göstermişti. Bunun tari
hini zabıtlarımız pekâlâ yazar. 

Zamanın Barbakanı ve Başmurahassı bura
da, Loızan Mualhedefsinin tasdikini geçirirken 
m&d$laasınm en zayıf" kaldığı noktalardan bi
risi,/Trafcy a ve Bulgaristan'daki Türklerin mu
kadderatı meselesi, olmuştur. Hükümetin bu dış 
Türklere karşı hassasiyet göstereceği sarahat ve 
katiyetle bu kürsüden vadedümiştk Buna karşı 
Mecliste daima bu hususta ^hassasiyetini idame 
edeceğini ifade etmişti. Fakat maalesef arkadaş
lar, ondan sonra her ıgeçen yıl bizim bu dış 
Türklere karşı . gittikçe alâkalanmıız azalmış, 
gitikçe bir yukarı kızıl canavarın korkusiyle 
mefluç duruma düşnıüş, elitmizden gelen yardımı 
götetereaniyecek bir vaziyete getirmiştir. Nüfu
sumuzun" az olcUtfundan,< içtimai kesafetimiz az 
olduğtöââan (bir ana'nüfus dâvasiyle dış Türk
leri meülîeıketimize getirmek, modern imkânlar 
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dâhilinde iskâna çalışmak, gayretinde bulunma
mız lâzımdı. Bunu ancak Romanya'dan ıbu ta
rafa, İbir sefirin alâkası ile kısmen yapmışızdır. 
Bugün dâva gelmiş çatmıştır. 

Arkadaşlar, muhaceret dâvasını size sadece 
bir atıfet dâvası olarak an etmiyorum. Muha
ceret dâvasını sadece sosyal dâva olarak da ele 
almak doğru değildir, hissiyatı milliye ile ha
reket de kâfi değildir. Hepimiz insanız, Türk'
üz, müslümanız elbette evveliyetle bu hissiyat 
ile düşünürüz fakat bu dâva onuu ötesinde da
ha müspet, daha objektif, laha geniş bir dâva
dır. Arkadaşlar, bu yolda biz bir istihsal dâva
sı, millî kalkınma dâvası irindeyiz, daha moda 
bir lâf söyliyeyim, envestisman dâvası, peşinde 
koşuyoruz, istihsalimizi artıracak 'kısa vadeli 
yatırımlardan bahsediyoruz. Yeni vatandaşlara 
sahip oluyoruz. Bu dâvada biyolojik istihsal 
başta gelir. İnsan ithali fırsatı elimize gelmiş 
en yakın zamanda en âzami nispette istihsal 
neticesi verecek ve geri teknikli bir ziraat mem
leketine nispeten ileri teknikli ziraat memleket
lerinden insan enerjisi geliyor, envestismanın başı 
budur. Amerika'lı dostlarımızın bize yardım 
edecekleri, milyonlar verecekleri yier budur. Hü
kümetimiz bütçesini ne kadar açıkla getirirse 
getirsin alnı açık olarak liyeoektir ki, vbu büt
çeden bu sene işte bu insan ithali ve istihsal 
için bu envestismanı ödiyeceğim. Onun için tek
rar ediyorum arkadaşlar* bu bir millet mese
lesidir, bir .parti ve partiler meselesi değildir, 
bir Hükümetin meselesi olarak arzediyorum, bir 
ekseriyet partisi meselesi Solarak bir muhale
fet partisi meselesi olarak da arzedebilirim, bu 
dâva bugünün envstisman davasıdır, millî ithal 
ve istihsal davasıdır, millî kalkınma davasıdır, 
bunu bir memleket ve millet dâvası olarak ele 
almamız ortaya 100 milyonlarca lira koymamız 
karşımızda da dostlarımız beşlarında olmak üze
re Birleşmiş milletlere de arzederek, bu işi or-i 
ganize edip bir an evvel halletmemiz lâzımdır. 
Bir teknik işidir, bir ihtisas işidir; bir bilgi işi
dir, bir sermaye işidir. Bu işi. sadece millî ve in
sani hislerle, âtifetlerle gelsinler iaşe ve ibate 
'edelim, diye" halldemeyiz. Elimime,* düşmanların 
kıymetini bilmiyerek göndermekte oldukları 
bu hazinenin kıymeti üzerinde kâfi derecede 
tenevvür edelim. Onun içi a bırakalım bu pir 
yango işini hayır derneklerine, hayır c-emdyet-
leriaae, Büyük MiUeir Meclisinden böyle bi? 
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Piyango Kanunu çıkarmakla bu insanları te
zelzüle uğratmıyalım. Bu göçmenler dâvasını 
buraya bir envestisman iâvası olarak getiril
mesini, büyük çapta hattâ fevkalâde bir bütçe 
ile getirilmesini Hükümetten istiyelim arkadaş
lar. (Alkışlar) 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar; görüyorum ki kanun teklifinin 
lehinde ve aleyhinde konuşan arkadaşlar var. 
Ben de huzurunuzda bu kanun teklifinin le
hinde konuşacağım. 

Arkadaşlarım bir amortiden bahsettiler, bu 
piyangonun büyük dâva karşısında gayet kü
çük olduğundan bahsettiler. Zannederim ki 
Yüksek Meclisinizin hiçbir âzası bu piyango
nun bu dâvayı halledeceğine kani değiliz. Yal
nız ben size acı bir misal söyliyeyim. Ve bunun 
temin edeceği ilk faydalardan bahsedeyim. Bun
dan bir hafta, on gün kadar evvel Çorlu'da 
idim. Gelen göçmenlerin ekmek değil, kepek 
alıp yiyenleri Bulunduğunu duydum. Onun 
için biz böyle küçük yardımlara da mutlaka 
muhtacız. 

Bu demek değildir ki arkadaşlar; Hü
kümet işe el koymıyacaktır, bu demek değildir 
ki, beynelmilel î. R. O. teşkilâtı bütün dünya 
milletlerinin alâkadar olduğu bizim bu göçmen 
dâvasında bigâne kalacaktır? Elbetteki arka
daşlar Hükümet olarak, açık bütçe ile gelse da
hi, bizim Millet Meclisi olarak bu göçmenler
den esirgiyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Bu mem
leket bu gibi büyük dâvalar üzerinde duracak, 
varını, yoğunu her şeyini verecektir. Belki 250 
bin, belki 500 bin, ve belki de 750 bin göçmen 
gelecektir. Bunu bilemeyiz ama arkadaşlar; çe
kilecek bir piyango ile yaranın bir tarafına mer
hem olursak. Bu da bizleri ancak memnun eder. 
Bu bakımdan arkadaşlar, bu kanunun kabulü
nü rica edeceğim. 

İkincisi; bir arkadaşımız beş bini aşan ka
nunlarımıza bir kanun daha eklemiydim bu
yurdular. Evet arkadaşlar kanunlarımız beş bi
ni aşmıştır, lütuf buyurun, bu millî dâva için 
de bir kanun çıkaralım. Zarar yok, fayda var
dır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; birkaç kıymetli arka
daşımız konuşulmakta bulunan kanun projesi 
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münasebetiyle büyük göçmen dâvasına hassa
siyetle dokundular. 

Bendeniz bu vaziyet karşısında ve birkaç 
cümle ile Hükümetin bu mesele üzerinde han
gi tedbirleri düşünmekte olduğunu kısaca ar-
zetmek isterim. 

Evvelâ tıpkı arkadaşlarımız gibi Hükümeti
niz de meseleyi millî bir dâva olarak ele almış
tır. En geniş çapında, bir istihsal dâvası, bir 
millî vahdeti muhafaza dâvası, memleketin bir 
kalkınma dâvası şeklinde ele alınmış bulunmak
tadır. Hâdiselerin müstacel taraflarını, müsta
cel kararlarla önledikten sonra geniş bir tatbikat 
sahası için lâzımgelen teknik tedbirler etüd edil
meye başlanmıştır. Bu etüdlerimiz arasında mu
haceret, iskân, toprak işlerini bir arada tatbi
kat mevkiine koyacak bir yeni bakanlığın kurul
masını* dahi tasavvur etmek üzere etüdlere baş
lanmıştır. 

Görüyorsunuz ki meseleyi çok esasından ele 
almış bulunuyoruz. 

Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanının teş
vikiyle bir büyük komite teşekkül etmiştir. Bu 
komite memleketin içinde ve dışında bütün ci
hanın nazarını bu büyük insan hareketi üzerine 
celbetmeye çalışacaktır. 

Nihayet arkadaşlar, iyi biliyoruz ki iskân dâ
vası, göçmen iskânı dâvası hudutlarımızın dışın
dan ırktaşlarımızı, millettaşlarımızı getirip mem
leketin ötesine birisine gelişigüzel dağıtmak 
değildir, bir ihtisas, bir hakiki yerleştirme işidir. 
Bunun için dünyanın muhtelif memleketlerinde 
denenmiş tecrübeleri bizim bünyemize göre mu
vaffakiyetle tatbik etmek maksadiyle mütahassıs 
heyetler celbine karar verilmiştir. Bu heyetler 
4-5 gün içinde memleketimize gelmiş, olacaklar
dır. İşte şu kısa mâruzâtımla meselenin her yön
den ele alınmış olduğu ve ciddiyetle üzerinde 
durulmakta bulunduğunu arzetmiş bulunuyorum. 
(Bravo sesleri alkışlar) 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Konya Milletvekili Saffet Gürol 
arkadaşımızın teklif ettiği kanun münasebe
tiyle Sinan Tekelioğlu arkadaşımız Piyango 
îdaresi hakkında malûmat istediler. 

Millî Piyango îdaresi 3670 sayılı Kanunla 
kurulmuş bir teşekküldür. Bu teşekkülün bir 
idare heyeti, bir de murakabe heyeti vardir. 
îdare Heyeti, Merkez Bankası temsilcisi, Ma
liye Vekâleti temsilcisi, Ziraat Bankası temsil* 
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eisi ile Piyango idaresi müdüründen ibarettir. 
Murakabe heyeti de Merkez Bankası idare Mec
lisi Başkanı, Merkez Bankası Genel Müdürü, 
Ziraat Bankası Genel Müdürü, Maliye Bakan
lığı Hazine Genel Müdürü, ile Sayıştaydan iki 
azadan mürekkeptir; yani alta kişidir. 

Millî Piyango İdaresinin Bütçesi Murakabe 
Heyetinin tetkikinden sonra Bakanlar Kurulun
dan geçer. Bilançoları ise Murakabe Heyeti
nin tetkikinden sonra Büyük Millet Meclisine 
gelir, Sayıştay Komisyonunda incelenir ve 
Heyeti Umumiyede müzakere olunur. 

Millî Piyongo İdaresi kurulduğu tarihten 
beri, yani 10 yıldan beri, 94 158 666 lira ikra
miye dağıtmış bulunmaktadır. Yine bu 10 yıl
lık devre zarfında temin etmiş olduğu net ha
sılat 62 449 084 liraya baliğ olmuştur. Temin 
ettiği hasılat 3670 sayılı Kanunun 11 nci mad
desi gereğince bir taraftan bütçeye irat diğer 
taraftan Millî Müdafaa Vekâleti Hava kısmı 
Bütçesinin levazım ve harbiye faslına tahsisat 
kaydolunur. Yani Sinan Tekelioğlu arkadaşı
mızın bildirdikleri şekilde Millî Piyango idaresi 
kendisi tayyare ve sair malzeme satın almaz, 
temin etmiş olduğu hasılat bütçeye bir taraftan 
irat kaydolunur, diğer taraftan Millî Savunma 
Bakanlığının hava kısmına tahsisat olarak ve
rilir. 

Millî Piyango İdaresi satış hasılatının % 50 
sini ikramiye olarak tevzi eder. % 42 si safi 
kâr olarak kendisine kalır. % 6 sı bâyikomüs-
yönudur. % 1 ini Ziraat Bankasına satış ve ta
vassut komüsyonu olarak verir. 

Millî Piyangonun masrafları gelirine naza
ran % 1, âzami % 1,5 tutmaktadır. Ve 1950 
senesinde Millî Piyango İdaresinin bütçede ge
lir olarak gösterilen rakamı 11 milyon 400 bin 
liradır. Masrafları sadece 400 bin liradır. Ya
ni yıllık gelirinin % 1,5 ğudur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Maliye 
Bakanının vermiş olduğu izahata teşekkür ede
rim. Bunu 'benden ziyade »öğrenmek istiyenler 
de öğrenmiş oldular,keza ben de. 

Yalnız Ibeni şimdi hakikaten endişeye sevk-
eden ikinci bir mesele oldu. O da, Sayın Başba
kan Yardımcısı, yeni Ibir vek§|8& ihdas edecek-
wâ§. ı (Gülüşmeler). ^ 

i3>Arfc^tşlar» her sene »bütçe imüzakeresinde 
(bendeniz Jfeu taıuyu ele allır ve üzerinde daima 
yürürüm. Bizim memlekette (bakanlıklara gider-
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sek, Ibilmiyorum nereye varırız? Görüyoruz ki, 
hiçbir devletin ibu kadar muazzam (bakanlıkları 
yoktur. Bize benziyen, meselâ Bulgaristan'da, 
(Bize benzemez sesleri) Yunanistan'da veya da
ha başka bir memlekette böyle muazzam teşkû 
lâtlı bakanlar saraylarına rastlıyamayiZi Bunla? 
kâfi ıgelmiyor mu? Arkadaşlar. Memleketin eü 
muazzam apartmanları derhal bizim resmî dai
relerimiz tarafından işgal ediliyor. Buna misal 
isterseniz arzedeyim : Petrol Ofisin işgal etmek
te -olduğu eski B. M. Meclisi (başkanlarından bir 
arkadaşımızın apartmanıdır. Buna benzer bir
çok apartmanlar Devletin tahtı işgalindedir. 
Bunlara Devlet her sene vâsi mikyasta para ver
mektedir. 

BAŞKAN — Sinan Bey, lütfen mevzu üze
rinde konuşun. Hükümet henüz böyle bir teklif
le gelmemiştir, yalnız bir mülâhazası olduğunu 
ortaya atmıştır. 

iSİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Evet, 
ben de bu mülâhazaya karşı koymaya çalışıyo
rum. Çünkü sonra emrivakilerden korkuyorum. 
Onun için arkadaşlarım, buna sureti katiyede 
aleyhtarım. Yoksa topladığımız parayı bu ba
kanlığa sarfederler. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar; Sinan Tekelioğlu arka
daşımızdan rica ediyorum. Söylenen sözleri iyi
ce derleyip virgülüne kadar tetkik ettikten 
sonra cevaplarını versinler. Yoksa bir cümlenin 
mânasını tahrif ederek konuşmasınlar. Ben de
dim ki; Yüksek Meclisin ehemmiyet verdiği 
önemle mütenasip olarak Hükümetiniz de bu 
meseleye ehemmiyet vermektedir. Hattâ ica
bında toprak, iskân ve muhacir işlerini bir ara
ya toplıyacak bir vekâlet ihdasını dahi düşün
mekteyiz. Bunun için etüdler yapmaktayız. Be
nim bahsettiğim bir tasavvuru lüzumsuz birta
kım şeylerle bir hakikatmış gibi yani vekâlet 
ihdas ediliyormuş gibi konuştular. Ben Sinan Te
kelioğlu 'nun sözlerini bir sürcü lisan olarak kabul 
ediyorum. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Sayın Devlet Bakanından bir sual 
soracağım, müsaadenizle. 

Göçmenleri yerleştirmek için mütehassıs ge
tiriyoruz^ buyurdular? Bu mütehassıslar nereden 
gelecek? Amerika'dan, İngiltere'den Veya başka 
bir yerden mi gelecek?.. 
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TARIM BAKANI NİHAT lYRÎBOZ (Ça

n a k k a l e ) — Efendim, müsaadenizle bu suale 
ben cevap vereyim. Devletin bugün takip ettiği 
iki sistem vardır. Birisi bayındırına sistemi, bu
gün yapıyoruz, gelen muhacirleri köylere mi
safir ediyoruz, devlet çiftliklerine misafir edi
yoruz. önümüzdeki ziraat mevsiminden itiba
ren bunları köylere yerleştirmek için bir tasav
vurumuz vardır. Arkadaşımızın söylediği gibi 
müstahsil yapacak köyler teşkil edilecek teşki
lât düşünüyoruz. Malûmu âliniz bu da iki şeyle 
mümkün olmaktadır. Birisi para, diğeri de tek
niktir. Devlet muhtelif bakanlıklar yolu ile ya
bancı kaynaklardan bu paraları temin etmek 
için lâzımgelen teşebbüslere geçmişti. Teknik 
meseleye bü bir zicllung olacaktır yani yeni 
köy tesisidir. Bu da ayrı bir meslek olduğu 
için bu hususta Hükümetiniz Amerikalılarla şim
diye kadar yaptığı temaslarda köy tesisleri tek
niğini karşılamak üzere dışarıya müracaat ederek 
sırf bu iş için bir heyti mütehassısa celbine te
şebbüs etmiştir. Bu heyet nihayet bu önümüzde
ki ayın bir ve ikisinde burada bulunacaktır. Ve 
bizim teknik ihtiyacımızı bu heyet temin ede
cektir. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın arka
daşlar ;• göçmenler üzerinde gösterilen hassasi
yete teşekkür ederiz, yerindedir. Piyangonun 
kabulüne ben de taraftarım, hattâ -senede iki 
defa yapılmalıdır. 

Yalnız, Devlet Bakanı Samet Ağaoğlu arka
daşımız burada bizleri tenvir ettiler, ben de ilk 
anda biraz heyecana kapıldım. Ayrı bir bakanlık 
ihdasını söylemişlerdi, sonra anladım ki, katı 
olarak söylememişler. Ben de haddizatında 
ayrı bir kanunla bâzı bakanlıkların lağvı.. 

BAŞKAN — Şimdi o mevzuubahis değildir. 
MEHMET ÖZBEY (Devamla) — Beş ba

kanlığın diğer bakanlıklara bağlanarak tasar
ruf temin edilmesi hakkında bir kanun teklifim 
vardır. Bu tasarruf, göçmenlere yeni bir bakan
lık ihdasından daha faydalı olur. Bu bakımdan 
üç, beş bakanlığın... (Yeri değil sesleri) birleş
tirilmesi için bir kanun tasarısı vermiş bulunu
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Cevdet Baybura! 
CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Efen

dim sözümden vaz geç^örum, bir teklifim var
dı o ayrı bir kanun mevzuu olduğu için könuş-
mıyacağım. 
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BAŞKAN — Teklifleri ayrı bir kanun mev

zuu olduğu içiri sözlerinden vaz geçtiler, teklif
lerini Başkanlığa verirler, iş kanuni yolunu ta
kip eder. 

Şimdi teklif sahibi konuşacaktır. 
SAFFET GÜROL (Konya) — (Heyecanlı

sınız sesleri) Heyecanım her halde söz söyle
mek için değildir, mevzuumun umumi bir mem
leket meselesi olarak münakaşa edilmesi ve 
Meclisi Âlinin getirdiğim kanun teklifi gerekçe
sinde izah ettiğim hususatla yakın ilgisinden 
ileri gelmektedir. 

Ben göçmenlerin yurdumuza gelişlerinde 
müstacel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir mik
tar para temini saiki ile bu kanun teklifini 
yatım. Kanun enfilâ,syonunun ben de aleyhin-
deyim. Fakat ne yapalım ki, 1939 yılında o za
manki Hükümet ve Millî Piyango İdaresi teş
kilini ve karşılığı nakit olan piyango çekilişini 
inhisara bağlamıştır. Her tarafta bir heyula 
gibi karşımıza çıkan tekel burada da benim 
karşıma dikildi, bu sebeble kanun tasarısını 

, getirdim. Eğer Meclisi Âli bu kanunu vücuda 
getirmeden ve tasarıyı kabul etmeden müstacel 
bir yardım yapmak ve göçmenleri iskân ede
bilmek için, bir katre de olsa, yardım imkânını 
bulursa ben memnuniyetle tasarımı geri alırım. 
(Hayır, hayır olmaz sesleri). (Fakat huzuru
nuza bu tasarıyı getirmeden evvel inceden in-
ceya tetkiklerde bulundum. 3670 numaralı Ka
nunun 1.1 nci maddesi muhakkak surette bu ka
nun tasarısını buraya getirmeye beni mecbur 
bıraktı. Yalnız gönlüm arzu ederdi ki, bu ka
nun tasarısı getirilirken, hâsıl olacak safi kârı 
doğrudan doğruya ve müstacelen göçmenlerin 
ihtiyacına sarf edilebilecek bir yolu bulabileyim. 
Fakat Millî Piyango İdaresinin ihdasına müte
allik kanunun 11 inci maddesi bir tahsis vücu
da getirmiştir, o tahsisin yolunda gitmek mec
buriyetinde kaldım. 

Heyeti muhteremenizden ricam şudur: Saf
fet Gürol arkadaşınız 3 milyonun, 5 milyonun, 
30 milyonun, yani milyon liraların göçmen 
dâvamızı katiyen karsılıyamıyacak bir miktar 
olduğunu bilenlerdendir, arkadaşınız kıt idrâk-
li değildir, hiffet sahibi değildir. Böylece, te
vazu hudutlarını aşarak, bana atfedilen sözleri 
cerhederken şunu da arzedeyim ki, Meclisi Âli
nin denk akıl ve kıratta bir insanı olduğumu 
ve böyle olmasam beni aranızda tutmryaeağmı-
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zı bildiğim için... (Gürültüler) («Böyle şeylere j 
lüzum yok» «Kimse birşey söylemedi» sesleri) 
ifade tarzlarını tetkik ederseniz, ben böyle gör
düm ve cevaplandırmak mecburiyetinde kaldım 
özür dilerim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun, teklifinin tümü üzerindeki.müzakere

ler kâfidir. Maddelerine geçilmesini teklif ede
riz. 

Siird Giresun 
Mehmet Daim Sualp Mazhar Şener 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — İsmim 
geçti, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Hayır; isminiz geçmiş değil
di?. 

Kifayeti müzakere takririni reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
3670 sayılı Kanun, -Millî Piyangonun keşide 

adedim tâyin etmemiştir. Göçmen Piyangosu için 
yapılacak keşidenin Milli Piyango varidatını 
azaltacağı ve göçmen dâvasını halletmiyeceği 
cihetle Hükümetçe daha esaslı kararlar alınması 
ve teklif yapılmasını teminen «göçmen- piyan
gosu teritibi» hakkındaki .teklifin reddini tek
lif ederiz. 
İstanbul' Milletvekili Rize Milletvekili 

,- Hamdı- Başar İzzet Akçal 

BAŞKAN —Bu önergeyi yani tasarının red
di hakkındaki, önergeyi oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler., Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

haddelere; geçilmesini kabul edenler.. ^tmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeleri! okutuyorum. 

Göçmenler menfaatine, bir keşide tertibi için 
IVBİJî Piyango îd^esine yetki, verilmesi hakkın

da Kanun 

MADİĞE 1. —: Hasılatşı.göçmenlerin iskân
larına sarf edilmek üzere, Millî Piyango idaresi 
tarafından, 3670 sayAİıKaaıuu hükümleri daire
sinde ve bir defaya mahsus olmak üzere göç-
5»e»^re: yaddım keşidesi tertip edilir. 

.1350 üÖ : İ 
BAŞKAN — ; Madde',hakkında ..söz. istiyen 

var mı? Yoktur. Yalnız değiştirgeler verdir, 
okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun, birinci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
, Madde: 1. -r- Hasılatı göçmenlerin iskânları

na sarf edilmek üzere MUlî Piyango, idaresi ta
rafından 3670. sayılı Kanun hükümleri daire
sinde ve yılda bir kerre olmak üzere beş yıl 
müddetle göçmenlere yardım keşidesi tertip 
edilmiştir. 

Kırklareli Milletvekili 
Şefik.Bakay 

Sayın Başkanlığa 
Göçmen, piyangosu hakkındaki Kanun tasa

rısının birinci maddesmdeeki «bir defaya mah
sus olarak» cümlesinin;: «göçmen işleri -son bu
luncaya kadar ve senede iki defaya ^mahsus 
olarak» kaydiyle tadil edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Tokad Milletvekili Ankara Milletvekili 
Ahmet Gürkan Dr. Talât Vasfi öz 

BAŞKAN — Bu hususta söz istiyen.var mı? 
önergelerden birincisi, senede, bir defa ol

mak üzere beş yıl devam etmek üzere, diğeri, 
senede iki defa olmak üzere göçmen işi bitin
ceye kadar teklif etmektedir. 

Maliye Komisyonu sözcüsü, söz mü istiyor
sunuz? 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Evet. 
Efşndim bu hususu dalıa. evvelki maruza

tımda da belirtmeye çalışmıştım. Bu .keşideleri 
tahakkuk ettirdiğimiz takdirde bir taraftan Mil
lî Piyangonun hasılatının azalması, öbür taraf
tan bu kabîl taleplerin çoğalması mevzuubahis 
olacaktır. Yani yarın her hangi bir hayır mü
essesesi.başka bir dâva* münasebetiyle yine böy
le teklifle tekrar karşımıza çıkacaktır. Bu tak
dirde Millî Piyango hasılatı Devlet Bütçesinin 
muhtelif bölümlerinde muhtelif şekillerde ken
disini gösterecektir. Millî Piyango Kanununun 
istihdaf ettiği gaye, böyle bir1 tahsisatı bir yer
de toplamaktır. 

Usaşen. arzettfğim gibi böyle bir vaziyet bîr 
yandan Millî Piyangonun gelirini bertaraf ede- ^ 
cek, öbür taraftan bir hesap müşkülâtı hâsıl 
©laeağ^ndan-«bir def aya mahsus âh&ak, süzere» 
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bir piyango tertip edilmesini rica ediyorum. 
Komisyon da bunu istiyor. 

^İŞKAN — Buyurun Necdet Bey. 
NECDET YILMAZ (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlar, teklif olunan kanun maddesinde ha
sılatı ^göçmenlerin iskânlarına sarf edilmek, tâ
biri kullanılmıştır. 

İfâde bu şekilde kaldığı takdirde hasılat 
yalnız iskân işlerine sarfedilebilecektir. 

Bunu tavzih etmek için gerekçedeki sebep
ler göz önüne alınarak « göçmenlerin iskânları
na ve iaşe ve müstacel ihtiyaçlarına » tâbirinin 
ilâvesini arz ve teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teklifiniz var mı? Yazılı ola
rak veriniz. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Arkadaşlar; 
iskân kelimesi umumiyetle Devlet mevzuatında 
şâmil u mânada kullanılmıştır. Nitekim Bütçe 
Kanunu açıldığı zaman görüleceği üzere, Tarım 
Bütçesinde de iskân işleri diyor, altında sıra
lıyor ; Yol parası, yiyecek parası, giyecek para
sı ve saire. Binaenaleyh, her iki encümende de 
müzakeresi esnasında kanun lâyihasının birinci 
maddecinde bu iskân kelimesi, umumi ve şâmil 
mânasında alındı (Bravo sesleri). Bütün iskân 
işlerini ihtiva etmesi noktasında kabul edildi. 
(Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; şu halde ayrıca 
takrire:lüzum var mı bilmem? Arkadaşımız izah 
etti. îskân tâbiri içine diğerleri de dahildir 
şeklindi tavzih etmiş bulunuyorlar. 

Şimdi birinci önergeyi okutuyorum, reye ar-
zedeceğim. 

(Kırklareli Milletvekili Şefik Bakay'ın 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Değiştirgenin dikkate alınma
sını kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
memiştir efendim. 

Ikinei önergeyi okuyoruz. 
(Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz ile To-

kad Milletvekili Ahmet Gürkan'm önergesi tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Değiştirgenin dikkate alınma
sını kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reyinize afzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Birinci mad

de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu keşidenin gelirinden kar-
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şılanmak üzere keşidenin lüzumlu masrafları
nı yapmaya Millî Piyango idaresi yetkilidir. 

BAŞKAN' — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yoktur. Reyinize arzediyorum: Kabul. 
edenler.. Etmiyenler.. ikinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu keşideden elde edilecek 
safi hasılat bir taraftan Gelir Bütçesine irat di
ğer taraftan Toprak ve iskân işleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin ilgili bölümüne ödenek kay
dedilir. 

BAŞKAN — Buyurun Muammer Bey. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — Bu 

piyangodan hâsıl olacak gelirlerin, Devlet Büt
çesine intikal etmeksizin, doğrudan doğruya 
göçmen işlerine yardım maksadiyle teşkil edil
miş olan Millî Komitenin emrine verilmesi, 
muhtelif arkadaşlar ve bizzat kanun teklifini 
yapan arkadaş tarafından izhar edildi. Hakika
ten bu yardımların fiilî olması için, müessir ol
ması için, samimî olması için ve müstacel olma
sı için bu piyango gelirlerinin doğrudan doğru
ya bu komitenin emrine verilmesini lüzumlu ve 
faydalı görüyoruz. Zannederim alâkalı komis
yon da bu noktai nazarımıza iştirak edecektir. 

Bu hususta hazırladığım bir takriri makamı 
riyasete takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Söz Maliye Komisyonu sözcü
sünün. 

MALİYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAY
RETTİN ERKMEN (Giresun) — Efendim, 
maksadımız bu dâvaya küçük de olsa bir meblâğ 
katmaktır. Bunun Hükümet eline geçmesi 
şart değildir. Binaenaleyh arkadaşım Muam
mer Alakant'ın teklifinde Komisyonumuz bir 
mahzur görmemektedir. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel Şefik Ba-
kay arkadaşımızın da bu mealde verilmiş bir 
takrirleri vardır. 

Şimdi müsaadenizle takrirleri okutuyorum. 

25 . X n . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Kanunun üçüncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

MADDE 3. — Bu keşidelerden elde edilecek 
safi hasılat «Göçmen ve Mültecilere Türkiye 
Yardım Birliği» emrine verilir. 

Kırklareli 
Şefik Bakay 
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B : 24 27.1« 
Yüksek Başkanlığa 

3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim: 

«Bu keşideden elde edilecek safi hasılat 
Göçmen İşleri Millî Komitesi emrine verilir.» 

Zonguldak 
M. Alakant 

BAŞKAN — Efendim, ikisi de aynı meal
dedir. Komisyon kabul ediyor, önergeleri oyu
nuza sunuyorum. 

Efendim, ibu değiştirgeleri dikkate alanlar... 
Atayanlar... Dikkate alınmıştır. 

O halde önergelerle birlikte maddeyi komis
yona redaksiyon bakımından veriyoruz. 

Şimdi madde komisyondan gelinceye kadar 
gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

2. — 7 Eylül 1949 tarihinde imzalanan 
(1949 - 1950 devresi için Avrupa Memleketleri 
arasında ödeme ve Takas Anlaşması) nı değiş
tiren 22 Nisan 1950 tarihli.ek Protokolün onan
ması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret Komisyonları raporları (1/26) [1] 

[BAŞKAN — Tüimu hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

«1949 - 1950 devresi için Avrupa Memleketleri 
arasında ödeme ve Takas Anlaşması» m değiş
tiren Ek Protokolün onanması hakkında Kanun 

t MADDE 1. — 5480 sayılı Kanunla onanmış 
bulunan 7 Eylül 1949 tarihli «1949 - 1950 dev
resi için Avrupa Memleketleri arasında ödeme 

[1] 26 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

.1950 0 : 1 
ve Takas Anlaşması» nı değiştiren 22 Nisan 
1950 tarihli ve 2 sayılı Ek Protokol onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — (Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —-Madde üzerinde soy istiyen var 
mı? Maddeyi ikâbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE :3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. " 

Kanunun birinci görüşülmesi sona ermiştir. 
Efendim, değıştirlgeler dikkate alınmak üze

re Komisyona havale edilmiş, Maliye Komisyo
nu tetkik etmiş, Bütçe Komisyonunda d>a tetkiki 
icabettiğinden üçüncü maddenin yeniden for
müle edilip getirilmesi, için bu kanun teklifinin 
görüşülmesi İçtüzük mucibince gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. Efendim, kanun teklifinin mü
zakeresini, önümüzdeki Cuma günü yapmak: la-
zımdır. Pazartesi ıgünü ise yıllbaşı münasebetiy
le tatile tesadüf etmektedir. Binaenaleyh >|>üt-
çe Komisyonunda çalışan arkadaşlara ve rapor
törlere zaman bırakmak için Başkanlık Divanı* 
gelecek toplantıyı 3 . 1 . 1951 Çarşamba ıgjinü 
saat 15 te olmasını YHiksek Tasvibinize arzet-
mektedir." Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
İttifakla kabul edilmiştir. 

3 . 1 . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,25 
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S:Sayısı: 26 
7 Eylül 1949 tarihinde imzalanan (1949 - 1950 devresi için Avru
pa Memleketleri Arasında Ödeme ve Takas Anlaşması) nı değişti
ren 22 Nisan 1950 tarihli ek Protokolün onanması hakkında Kanun 

tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/26) 

T. C. 
Başbakanlık 23. VI. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik iMüâmrlüğü- , 

Sayı : 71/1621,6 - 2439-
Büyük Millet Meclisi Yüksjek Başkanlığına 

7 Eylül 1949-tarihli 1949, - 1950 devresi için Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas An
laşmalını değiştiren 22 Nisan 1950 tarihli ek protokolün onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 11. VI. 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Marshall Plânı yardımlarından faydalanan Avrupa memleketleri arasındaki ödemeleri tanzim ey
leyen ve bu memleketlerin birbirleriyle ticari mübadelelerini imkân nispetinde ödeme zorlukla
rından kurtararak yapabilmelerini mümkün kılmakta olan 7 Eylül 1949 tarihli «1949 - 1950 devresi 
için Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması» 5480 sayılı Kanunla onanmıştır. 

Bu kere, Paris'teki Avrupa Ekonomik îş Birliği Teşkilâtı, mezkûr anlaşmanın bâzı maddelerini 
tâdil lüzumunu müşahade ederek bunu ek bir protokolle yapmayı karar altına almış ve 22 Nisan 
1950 tarihinde Paris'te, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lük-
semburg, Norveç, Holânda, Büyük Biritanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kırallığı, İsveç, İsviçre hü
kümetleri ile Triyeste serbest eyaleti İngiliz - Amerikan Bölgesi Komutanı temsilcilerinin hükümetle
ri namına imzalarını vazettikleri bu Protokolü Hükümetimiz adına da Paris'teki Delegemiz Baş
kanı Mehmet Ali Tiney, Bakanlar Kurulunca, 11 Nisan 1950 tarihinde 3/11239 sayılı karar ile ken
disine verilen yetkiye müsteniden imzalanmıştır.' 

Bu • protokol, Hükümetin, - 5436 sayılı... Kanunla akdine . yetkili, kılınmış hulunduğu . anlaşmalar 
meyaamdaduv 

Bahsi geçen.Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşmasının mezkûr protokol ile 
tâdile tâbi tutulan maddeleri ezcümle, Belçika üzerinde kullanılacak çok taraflı tiraj hak
larının sureti istimaline mütedair olan 20 nci madde, tiraj haklarının daha 
evvel ödenmiş altın veya dövizin, geri mubayaasına tahsisi hakkındaki 27 nci madde ve ye
niden tesis olunacak tiraj haklarının yine aynı gayeye tahsisi imkânlarına ait 28 nci madde ve 
iki taraflı ve çok taraflı tiraj, haklarının revizyona tâbi tutulmaları şekilleri, hakkındaki 34 ncü 
maddelerdir. 

Protokol, 1950 yılı Haziran ayı içinde, Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaş-
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ması ile derpiş olunan muamelelerin hitamına değin yürürlükte kalacaktır. 

Menfaatlerimize uygun olan bu ek Protokol onanmak üzere ilişik kanun tasarısı 
tır. 

hazırlanmış-

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/26 
Karar No. 8 

14 . VII. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

7 Eylül 1949 tarihli 1949 - 1950 Devresi için 
Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas 
Anlaşmasını değiştiren 22 Nisan 1950 tarihli ek 
protokolün onanması hakkında Dışişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 11 . 
VI . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ve ge
rekçesiyle ilişikleri Dışişleri Komisyonuna hava
le edilmiş olmakla, Dışişleri Bakanlığının temsil
cileri huzuru ile okunup incelendi. 

Ancak memleketin iktisadiyatı bakımından 
son derece ehemmiyeti haiz bulunan traj hakla
rının istimalinde Hükümetin daha ciddî bir su
rette meşgul olması gerektiğine. Komisyonumuz 
inanmaktadır. Zira şimdiye kadar bu hakların 
kullanılmasında gösterilen kaygısızlık bazan tiraj 
haklarının ziyama ve binnetice memlekette bir 

dedikodu ve endişe uyanmasına sebep olmuştur. 
Komisyonumuz her ne kadar bu mevzu üze

rinde kâfi bir hassasiyetle durmuş ise de aidiyeti 
taihetiyle bu işle Ticaret Komisyonunun daha 
yakından alâkadar olacağını düşünerek keyfi
yetin işbu Komisyonun nazarı dikkatine arzedil-
mesi ricasiyle raporunun Yüksek Başkanlığa tak
dimine karar verdi. 

Komisyon Başkanı Yerine Kâtip 
Sözcü 
îzmir 

C. Baban 
Antalya 
B. Onat 
Kayseri 

S. H. Ürgüblü ' 

îzmir 
0. Kapani 

Manisa 

Erzurum 
R. S. Burçak 

îzmir 
V.Menteş 

Samsun 
A. Karaosmanoğlu F. Kesim 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/26 
Karar No. 6 

22 . XII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

7 . IX . 1949 tarihli 1949 - 1950 devresi için 
Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Ta
kas Anlaşmasını değiştiren 22 . D7 . 1950 ta
rihli protokolün onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu
nun 11 . VI . 1950 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısının gerekçe ve ilişikleri Yüksek Başkanlı

ğınızdan Ticaret Komisyonumuza havale edil
miş olmakla komisyonumuzun 15 . XII . 1950 
tarihli toplantısında alâkalı bakanlığın temsil
cilerinin huzuriyle incelendi. 

Bakanlar Kurulunca onanmış bulunan işbu 
Anlaşma usulüne uygun görülerek aynen ka
bul edilmiştir. 

Bu kabîl anlaşmalara mütaallik kanun tasa-

( S . Sayısı; 26) 
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rılarmın Bakanlar Kurulunca onanmasını ta
kip eden en yakın tarihte komisyonumuza ha
vale edilmesi hususu temenniye şayan bulun
muştur. 

Havalesi gereğince Kamutay'a arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ticaret Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Kütahya Kastamonu Balıkesir 
H. Gedik §. Kerimzade E. Güreli 

Af yon Karahisar Amasya Ankara 
8. Kerman H. Koray * S. Benli 

Ankara İstanbul îzmir 
H. Bulgurlu Bedri N. Göknü T. Gürerk 

Kars Kocaeli Kütahya 
F. Aktas E. Alicm M. Alkin 
Kütahya Maraş. Sinob 

A. Kavuncu R. öksüz 8. Somuncuoğlu 
Sivas 

H. Yüksel 
Trabzon 

C. Zamangü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7 Eylül 1949 tarihli «1949 - 1950 devresi ' için 
Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas 

Anlaşması» nı değiştiren 22 Nisan 1950 tarihli Ek 
Porotokolün onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5480 sayılı Kanunla onanmış 
bulunan 7 Eylül 1949 tarihli «1949 r 1950 dev
resi için Avrupa memleketleri arasında öde
me ve Takas Anlaşmasını» değiştiren 22 Nisan 
1950 tarihli ve 2 sayılı Ek Protokol onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

Bf. özyörük 

Milli Savunma Bakanı 
Refik Ş. înce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Başman 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
İ\ İleri 

İşletmeler 
Muhlis 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı* 
F.Belen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. R. Belger 

Tarım Bakanı 
N. lyrîboz 

Çalışma Bakanı 
E. Polatkan 

Bakanı 
Ete 

(S. Sayısı: 26) 
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7 EYLÜL 1949 TARİHLÎ 1949 - 1950 DEVRESİ İÇlN AVRUPA MEMLEKETLERİ ARASINDA 

ÖDEME VE TAKAS ANLAŞMASINI TADİL EDEN 2 SAYILI EK PROTOKOL 

7 Eylül 1949 tarihli «1949 - 1950 devresi için Avrupa memleketleri arasında Ödeme ve Takas 
Anlaşması» ile (Aşağıda «Anlaşma» denilmektedir) aynı gün imza edilen ve 1 nçi paragrafında 
Anlaşmanın, hükümlerini 1 Temmuz 1949 tarihinden itibaren icra etmek üzere, geçici olarak uygu
landığını tesbit * eden Anlaşmaya ait Geçici Uygulama Protokolünü imzalıyan veya imzalıyanlarm 
temsilini itaahhüt eyliyen; 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, îrlânda, İzlanda, İtalya, Lük-
semburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı, İsveç, 
İsviçre ve Türkiye Hükümetleri ve Tiryeste Serbest Ülkesi İngiliz - Amerikan Bölge Komutanı; 

Anlaşmanın 20, 27, 28 ve 34 ncü maddelerini bâzı tadillere tâbi tutan bir Ek Protokol imzala^ 
mak hususunda mutabık kalmışlar; 

Ve işbu Ek Protokolün bâzı hükümlerini derhal yürürlüğe koymayı arzu ederek, mezkûr Ek 
Protokol metnini tasdik eylemiş ve metnin, imzası için Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı üye
lerine tavsiye etmiş bulunan Avrupa Ekonomik İş Birliği Konseyinin 21 Nisan 1950 tarihli tavsiye
sini itibar nazarına alarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

Madde — 1. 

Anlaşmanın 20 nci maddesinin (b) paragrafı aşağıdaki şekilde tâdil edilmiştir : 
«b) Yukardaki 18 nci maddede derpiş olunan ve Fransa, Holânda, Birleşik Kırallık veya işbu 

maddenin gayelerine uygun olarak Teşkilâtça seçilen diğer her hangi bir borçlu lehine tesis olunan 
çok taraflı tiraj haklarına tekabül eden talepler,Belçika'ya tevcih olundukları takdirde; 

1. Gerek Konseyin,'Avrupalılararası ödemeler sistemine mütedair 2 Temmuz 1949 tarihli Ka
rarma tevfikan; 

2. Gerek, böyle bir borçlu memleketin çok taraflı tiraj haklarını tadil etmiş bulunan bir Kon'-
seyin kararma tevfikan; 

Bu borçlu memleketler ile Belçika arasında imzalanmış anlaşmalarda tesbit olunan şartlar dâhi
linde yapılacaktır. » 

Madde — 2. 

Anlaşmanın 27 nci maddesinin (a) paragrafı aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
«a) Bir borçlunun, gerek bir ödeme anlaşmasına tevfikan, gerek bir alacaklı ile olan münase

betlerinde bir alacak bakiyesine mâlik bulunmamasından dolayı, tediye tarihinde, 18 nci madde
nin (a) paragrafı hükümleri gereğince, lehine tesis olunan tiraj haklarının ajan tarafından istima
line imkân bulunamaması sebebile, bu alacaklıya, 1 Temmuz 1949 tarihinden itibaren vacibüttediye 
bir altın veya bir döviz ödemesi yapmış olması halinde, ajan, borçlunun talebi üzerine, bu tiraj 
haklarının mezkûr şartlar içinde ödenmiş altın veya döviz baliğinin tamamen veya kısmen geri 
mubayaasına tahsisine, 18 nci maddenin a paragrafı hükümlerinin, tiraj haklarının istimaline ba
dema engel teşkil etmemeleri şartiyle, imkân vermek üzere lüzumlu tedbirleri alacaktır.» 

Madde — 3. 

Anlaşmanın 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde tâdil olunmuştur: 
«Aşağıdaki 34 ncü madde gereğince yapılan bir revizyonu mütaakip, bir borçlu lehine tesis 

olunan yeni tiraj hakları baliğleri yukardaki 27 nci maddede derpiş olunan şartlar dâhilinde 
borçlu tarafından diğer Âkıd Tarafa ödenen altın veya dövizin geri mubayaasına, tamamiyle ve
ya kısmen, tahsis edilebilirler. Ancak, bu altın veya döviz ödemelerinin, borçlunun mezkûr Âkıd 
Tarafa karşı olan açığının, ödeme tarihinde bu borçlu lehine tiraj haklarının henüz tesis edilme-

( S . Sayısı: 26) 
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miş olması veya tesis olunan tiraj haklarının tamamiyle kullanılmış bulunması sebebiyle kapa
tılmasının mümkün olmaması yüzünden yapılmış bulunması lâzımdır.» 

Madde — 4. 

Anlaşmanın 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde tâdil edilmiştir: 
«a) Teşkilât, tiraj hakları baliğlerinin revizyona tâbi tutulmaları ve bu bapta, Birleişk Dev

letler Ekonomik işbirliği idaresine yapılacak tavsiyeler hakkında karar alabilir, c 
b) iki taraflı tiraj haklarının revizyonuna ancak D lâyikasında derpiş olunan şartlar dâhilin

de tevessül olunabilecektir. 
c) Çok taraflı tiraj haklarının revizyonu, Teşkilâtça ancak, bu tiraj haklarının lehine tesis 

edilmiş veya edilecek olan borçlunun talebi üzerine, ve en geç 31 Mayıs 1950 tarihine kadar yapıla
bilecektir. Çok taraflı tiraj hakları baliği, bir artırma veya eksiltme istikametinde revizyona tâbi 
olabilir. Çok taraflı tiraj hakları balilerinin revizyonu, yeni çok taraflı tiraj haklarının tesisini ve
ya mevcut çok taraflı tiraj haklarının ortadan kaldırılmasını istihdaf edebilir.» 

Madde — 5. 

1. Mezkûr ek protokolün 1 nci ve 4 ncü maddelerinin hükümleri Anlaşmanın tecezzi kabul et
mez cüzünü teşkil ederler. 

2.. işbu Ek Protokol aşağıdaki 6 neı maddedeki haller dışında, Anlaşma ile ayni zamanda yü
rürlüğe girecektir. 

3. işbu Ek Protokol 1950 seaesinm Haziran ayı içindeki muamelelerin hitamına değin yürür
lükte kalacaktır. 

Madde — 6. 

Yukardaki 5 nci madde hükümlerinin dışında olarak, işbu Ek Protokolü imzalıyanlar bu proto
kolün derhal yürürlüğe girecek olan 1 nci ve 4 ncü maddelerinin hükümlerini uygulıyacaklardır. 

işbu Protokolün altına, gereği veçhile yetkilendirilmiş olan tam salahiyetli temsilciler, mealini 
tasdikan imzalarını koymuşlardır. 

işbu Protokol, Paris'te 22 Nisan 1950 tarihinde ikiside aynı derecede muteber olmak üzere in
gilizce ve Fransızca birer nüsha olarak tanzim edilmiş ve bu nüshalar muhafaza edilmek üzere Avru
pa Ekonomik tş Birliği Teşkilâtı Genel Sekreterliğine tevdi edilmiştir. 

Genel Sekreterlik bu Protokolün tasdikli suretlerini işbu Ek Protokolü imzalayan Taraflara tev-
>••.. edecektir. 

>&< 

( S. Sayısı : 26 ) 
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