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Korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklar hak
kında Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal 
fardım Bakanlıklarından sözlü sorusu 
(İS/217) 

&—Malatya î«lİ€*Mkm?M«hm^ Kar
tal 'ıa^alteösajm. Jurasma, Ikânar-bir avu
kat t a p a tdiimssirvMİhftbinÂ:âair Tacım 
Bakanl^yıdan aoalü? aorusju (&/22Û.) 

; ^r^-Malal^AİISktiMfcili-ikiehmet. Kar
tel 'm*? alalama YalM> ̂ Bg«fc Bahaa$fcı'-
r%m valiliği zamanında ka&. mamurun- v'a-. 
ailelerine son verildiğine ve Oca& ayında 
Ankara'ya felen heyetin yollukları ile ge
nel meclis üyelerinin yevmiyelerine ve 
süresi biten il daimî komisyonu yerine ku-
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Sayfa 
rulmıyan muvakkat komisyona dair İçişle
ri Bakanlığından sözlü sorusu (6/221) 

4. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Efi'nin, Malatya Şehir Meclîsinin fes
hi kararı hakkında İçişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/222) 

5. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti'nin, Malatya'nın Gölbaşı - Adıya
man yolu müteahhidi ile Darende'de bir 
köy okulu yapımından alacaklı mütaahhi-
din ödenmiyen istihkakları hakkında İçiş
leri Bakanlığından sözlü sorusu (6/223) 

6. — Malatya Milletvekili Hikmet Fı
rat'ın, Malatya'da intişar eden Gayret 
Gazetesi mesul müdürü Ahmet Fırat'ın 
tecilli abaastna ve fiilî; hizmetini yafinaş 
bulunmasına rağmen ihtiyat bakayası 
addiyie Malatya Askerlik Şubesince Siird'e 
sevkolunması sebebine ve sevka memur ze
vatın kaç kişi olduğum v« bunlara verilen 
harcırah miktariyle kanansuz muamelsy* 
tevessül eden ilgililer hakkında ne mua
mele yapıldığına dair Millî Savunma ve 
İçişleri Bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/224) 
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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, kira 
kontratolariyle ferağ ve intikal ilmühaberlerinin 
ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mukabilin
de satılmasına dair olan 3356 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin (C) fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifi ile; 

Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul ve 
sekiz arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 75 nci maddesiyle geçici 
76 nci maddesine bâzı fıkralar eklenmesine da
ir kanun teklifi, talepleri üzerine geri verildi. 

Urfa Milletvekili Necdet Açanal'm, Süne ha
şeresi ile mücadele için ne gibi tedbirler alın
dığına ve bu hususta bir plân tatbik edilip edil
mediğine dair olan sorusuna, Tarım Bakanı ce
vap verdi. 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, 
Emekli General Sait Balı 'nm Erzincan Valiliği
ne tâyin sureti ile vaktinden evvel emekliye 
ayrılması sebebine ve idare âmirlerinin tâyin 
usullerine dair sorusu kendisi iki Birleşimde de 
hazır bulunamadığından,, düştü. 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın, 
ikinci Dünya Harbinde bakımsızlık ve idaresiz
lik yüzünden öldüğü söylenen askerler hakkın
daki iddia mahiyetinin açıklanmasına dair olan 
sorusuna, Millî Savunma Bakanı cevap verdi. 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, 
Sultansuyu harasına ikinci bir avukat tâyin 
edilmesi sebebine; 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Ma
latya Valisi Turgut Babaoğlu'mm valiliği za- j 

Teklifler 
1. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 

9 arkadaşının, Köy Okulları ve Enstitüleri Teş
kilât Kanununun 13 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve aynı kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun teklifi (2/197) (Millî Eğitim, 
Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlarına); 

manında kaç memurun vazifelerine son verildi
ğine ve Ocak ayında Ankara'ya gelen heyetin 
yollukları ile genel meclis üyelerinin yevmiye
lerine ve süresi biten i l Daimî Komisyonu yeri
ne kurulmıyan muvakkat komisyona; 

Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'niri; 
Malatya Şehir Meclisinin feshi kararma; 

Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin, 
Malatya'nın Gölbaşı - Adıyaman yolu mütaah-
hidi ile Darende'de bir köy okulu yapımından 
alacaklı mütaahhidin ödenmiyen istihkaklarına; 

Malatya Milletvekili Hikmet Fırat ' ın, Ma
latya'da intişar eden Gayret Gazetesi Mesul 
Müdürü Ahmet Fırat ' ın tecilli olmasına ve fiilî 
hizmetini yapmış bulunmasına rağmen ihtiyat 
bakayası addiyle Malatya Askerlik Şubesince 
Siird'e sevkolunması sebebine ve şevke me
mur zevatın' kaç kişi olduğuna ve bunlara ve
rilen harcırah miktariyle kanunsuz muameleye 
tevessül eden ilgililer hakkında ne muamele 
yapıldığına dair olan sözlü soruları, kendileri 
oturumda hazır bulunmadıklarından, gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

9.'V IV . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili . Kâtip 
Erzurum Milletvekili Tokad Milletvekili. 

.M. Zer en M. önal 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

N. Tlabar 

! 2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel ve 4 arkadaşının, İstanbul Selimiye 
Hayvan Sağlık Okulu mezünlariyle istanbul 
Sağlık Memurları Okulu 1945 yılı mezunları
na yedek subaylık hakkının tanınması hakkın
da kanun teklifi (2/198): (Millî Eğitim ve Mil
lî Savunma Komisyonlarina); 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



Açüma saati : 16,10 

BAŞKAN - BaakaııvekiU Fikri Apaydın 
KATİPLER : Sedat Baran (Çorum), Musatfer Önal (Tokad) 
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8.-YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN ~- Ötuuifiu açİycnaiffc ^ s,. V 

/:::,A ı, 

4. - OEÇIOÎ KOMİSYON KURULMAK 

X. ̂ > Örmem Kamunu tosarmnın görüşülmesi 
için keçici bir komisyon kurulması (1/Î70) 

BAŞKAN —- Söz Tarım Bakanmındır. 
TA3IM BAKANI NEDİM. ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım, Büyük Millet 
Meclisinin on aydır, bütün memleketin ise on 
beş senedir beklediği Orman Kanunu tasarısı 
Yüksek Meclise takdim edilmiştir. Bu "tasarı 
kahuniyet kesbettikten sonra yürütülebilmesi 
için hazırlanan Orman Umum Müdürlüğü Teş
kilât Kanunu ile Hususi Ormanların idaresine 
dair 4785 sayılı Kanunu değiştirecek Kanun 
tasarıları da bugün yarın Yüksek Huzurunuza 
takdim edilecektir.' 

Bendeniz esasen her üç tasarının birer nüs
hasını bütün arkadaşlarıma takdim etmiş bu
lunuyorum. 

Orman Kanunu tasarısı alâkalı komisyonlara 
havale edilmiştir. Mevzuun ehemmiyet ve müs
taceliyetini bütün arkadaşlar takdir buyurur
lar. Takdim ettiğim mektuplarda esbabı mu-
cibesi izah edilmiştir. Bu esbabı mucibeye bi
naen. Tarım, Adalet, 3ütçe, Maliye ve İçişleri 
Komisyonlarından seçilecek hşşer arkadaştan 
terekküp edecek bir geçici komisyon kurul
masını arz ve teklif ediyorum. Lütfen kabulünü 
rica ederim. (Muvafık sesleri, alkışlar). 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Sayın ar
kadaşlar, 10 aydan beri dört gözle beklediğimiz 
kanun Meclise gelmiş bulunuyor. Bendeniz iki 
günden beri bu Kanun tasarısını tetkik ettim, 
elde ettiğim netice bunun maalesef beklediğimiz 
kaim mahiyetinde olmadığıdır. (Gürültüler, 

«Daha,müzakereye başlanmad» aealeti):, 
BAŞKAN — Efendim, kanun komisyonda 

müzakere edilecektir. 
CEVDET .SOYDAN* ' " ( ^ ^ ^ ) . ^ j B Ş a j ^ ! ^ 

söyliyeceğim. Mâruzâtımın ne şekilde oAaeağım 
.bilmiyorsunuz, bir iki dakika* müsaade uyurun. 

(Devam sesleri) "; 

Arkadaşlar, bu kanunla büyük bir ıslahat 
hareketine girildiğine ve bu kanundan;memle
ket menfaatine birçok faydalar" beklendiğin* 
şüphe edilemez. Memlekette sırman rejimi esaslı 
bir mülkiyet rejimidir. Böyle Jur mülkiyet reji
mi üzerinde gerek Devlet ve «gerek fert olarak 
birçok haklar mevzuubahistir. .Onun için hoyle 
bir geçici komisyon kurulurken.: bunun;, şimdiye 
kadar olduğu gibi, mülkiyet ve orman rejimine 
esaslı vukufu olmıyan arkadaşlardan. değiV bu 
rejimlere hakkiyle vâkıf olan arkadaşlardan t*$-
kilini rica ediyorum. Yoksa maliyeden, veya şu 
bu komisyonlardan beşer kişilik ıŞye ayırmakla 
kurulacak bir komisyonun maksada hizmet Ede
bileceğini zannetnüyöruni. Önün için bu ^komis
yonlara biz namzet gösterelim ve bu komisyon 
o namzetlerden terekküp etsin. Bunu teklif edi
yorum efendim. »ıtf, .,;.•:* ,;V ,;'...•'"'... .-•:•-*'. 

NAŞİT FIRAT (Sanatm)""— Muhteremi ar
kadaşlar, Orman Kanununun memleketin hayati 
üzerindeki önemini arzetmeyi zait addederim. 
Ehemmiyeti aşikâr olan bu kanunun normal ola
rak Taran, Bütçe, Maliye gibi ihtisas komisyon
larından geçmesinde memleketin büyük menfaati 
olacağına kani bulunuyorum. Bu itibarla ait ol
duğu komisyonlarda enine, boyuna, geoJaiiğine, 
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derinliğine mütalâa v« müzakere edilmesine yük
sek müsaadelisi arz ve rica ederim. 
\ BAŞKAN — Efendim, Tanm Bakwn*ın» te& 

îilîni ve bun» karşı konuşan arkadaşlarımızı din
lediniz . Oriaan Kanunu tasarısının İçişleri, Tâ-
nm, Adalet Ve Maliye komisyoniİB«!»böi<..1Mfiit 

edilecek beşer kişiden mürekkep geçici bir komis
yonda müzakeresi hususunu yüksek oyunuza ar-
z«diy*)Hnm Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasan, geçici komisyonda görüşüldükten son
ra* Bü^Komîsyoiraim havale edilecektir. 

5. — SOEÜLAR 

1. — Kaşre MiUetveküi Esat Oktey'm, Ko-
rımmaya muhtaç kimsesiz çocuklar hakkında! 

#ft Eğiiim-ve Sağhk ve Sosyal Yardım Bakan-
\rmdan sâMsorusu (6/2İT) 

i BAŞKAN — Kars Milletvekili Esat Oktay 
oradalar mı efendim? (Yok sesleri^ Art*da§ı-
mız burada bulunmadık]anndan. sorusu gelecek 
Birleşime k£İHi$£Sr. 
•-. f . , * 

'',.£ — Malatya MiUetvekiU Mehmet Kartal'm, 
Sifitansuyu karmma ikinci bir avukat tâyin edü-

&ofa&w 

-BAŞKAM ^Mala tya Milletvekili 
B ^ ı 1 ^ b f t w ^ m i l (Yok sesleri^ Sofu sahibi 
i&pıeirâg&fr !|i|ti»!â»^dnıa4]kİan- içi»-SOÎŞŞU düV 
mî 

Tıfrgıtt Bobâ)ğfot'n*n vafâiffi 

fögpMftl m^kit^d^ AfiMm'f(t gthii heyete 

mm m*m {$$&*) 
Bft mmİA, Malatya Milletvekili 

Mehmet KatteVa aittir. Keza ikinci defa burada 
bulunmadakl|ijında<ı İm, «oru da düşmüştür. 

karart 
stmtm Îç0eri 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Mehmet 
m&)&*Etkburadaj mı? (Yok sesleri). îkinei defa 
bulunmadıklarından sorusu düşmüştür. 

5. — Malatya MüUtveküi Mehmet Sadık 
Eti'nin, Malatya'nın Gölbaşı - Adıyaman yolu 
rm$mhftid& ü* Skırenök'de bir köy okulu yapı
mından alacaklı mütaahhidin ödenmiyen istih
kakları hakkında içişleri BaMnfağından sözlü 
sorusu (6/333) 

BAŞKAN — Beşinci soru yine Malatya Mit-
letveftiİT Mehmet Sadık vBfi 'ye aittir. îkiflsfc <§e* 
fa* bulunmadıkları için sorusu düşmuşttm 

6. — Malatya MUleivekiU Hfâmet Fsml'm, 
Malatya'da mtism eden Gayrett Gktmtesi Memıt 
Müdürü Ahmet- Furai'm iecüU olmasına ve>fül& 
hizmetini ympmşbuhmırtasmek rağmen ihtiyat 
bâkaymı addiyie Malezya, Askerlik Şubesine* 
Siird'e sevkoUmm&M sebebine- m sevka memur 
zevatm kaç kişi oldmğıtm ve hunktm verilen har? 
cırah miktariyle kanunsuz muameleye tevessül 
edkn U&Hiler hakkımda ne muamele yaptldiğtm 
dair Mitli Savunma, ve î çişleri Bakanlıklmnndmı 
söelü sorusu (6/334) 

BAŞKAN — M«î#tya müet^Bm Habw«t 
Firat burada ma? (Yok sesleri). Masîatya Mflltefc* 
vekili Hikmet First kez* iM«ei -defa ^ünısadîdte-
larmdan sorusu dNîşmilş oluyor. 

Gündemde görüşülecek başka madde yoktur. 
10 Nisan 1951 Çarşamba günü saat 15 de top-
nılmafc üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 15>9&< 
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T. M. M. M. Basımevi 
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