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belediyenin yol yapma taahhüdünü almadan
burada her hangi bir inşaata girişmek niyetin
de de değiliz.
Muhterem arkadaşlarım; İzmir'de aşağı - yu
karı iyi spor tesislerine sahibolan vilâyetleri
mizden birisidir. Şinasi Bey arkadaşım daima
kötülerini saydılar. Meselâ bu sene açıtı ğımız
5 000 kişilik ve Balkanlarda bir eşi olmıyan
büyük kapalı spor salonundan bahsetmediler,
İzmir'de bu sene temelini attığımız yüzme ha
vuzundan bahsetmediler, bu sene yaptığımız
muhtelif deniz tesislerinden bahsetmediler. Bü
tün bunları bir küllolarak ele alırsak İzmir bu
gün spor tesisleri bakımından iyi bir durum
dadır. Ama yeterli değildir. Halka pınarda
arzu edilen tesisleri yapma etüdüne girmişiz
dir. İnşaallah o da önümüzdeki yıllarda tahak
kuk eder. Tepecik stadı tahakkuk edecektir.
Temeli atılmış bulunan ve ihtilaflı olan Bur
sa stadının ihtilâfı halledilmiştir. Beş altı ay
dan beri burada faaliyet vardır, öyle durma
maktadır.
Yarım kalmış dedikleri Trabzon Kapalı Spor
salonu bitmiştir. Hizmete amadedir. Bugünler
de açılışı yapılacaktır.
Hakeza yine yarım kalmış dedikleri Aydın
Kapalı Spor salonu bitmiştir. Açılışını yapa
cağımız altı yedi tane kapalı spor salonu mey
dandadır.
Muhterem arkadaşlarım, biz sportif tesisleri
düşünürken Türkiye'yi top yekûn düşünmek mec
buriyetindeyiz. Evet, şunu da itiraf etmeliyiz ki,
İstanlbul, Ankara, İzmir bizim büyük şchirlcrimizdir. Ama diğer şehirlerimizin de bu tesislere
ihtiyacı vardır, stadyuma ihtiya.eı vardır, kapalı
salona ihtiyacı vardır. Bilhassa Cenup şehirleri
mizin, sıcak mın'takalarımızın yüzme havuzlarına
ihtiyacı vardır.- Binaenaleyh biz, Beden Terbi
yesi Müdürlüğü olarak, 'bütün i mkânl arımızı
Türkiye'nin her -tarafına, bir nispet tahtında.
yaymak meelburiyetindoyiz. Bunu yaparken şu
nu daima göz önünde tutacağız; spor tesislerini
yaparken iklim şartlarını düşünmek mecburiye
tindeyiz, nüfusunu düşünmek medbu riyetindeyiz, oklularını düşünmek mecburiyetindeyiz, spor
kulüplerini düşünmek mecburiyetindeyiz, sporcu
adedi erini düşünmek mecburiyetindeyiz. O-i der
Erzurum'a yüzme havuzu ya,parsalk, tabi atiyi e
orada yanlış bir hareket yapmış oluruz. Fakat
Erzurum kış sporlarına daha elverişli olduğun
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dan oraya kış sporları için revaçta olan spor te
sisleri yapmak daha doğru, daha akıl kârı olur.
Muhterem arkadaşlarım; sözlerimin başında
da ifade ettiğim gibi, tekrar arz edeyim, listesi
yanınmdadır: Gayet kötü bir şekilde teslim aldı
ğımız spor tesisleri bugün açılıma haline, gençli
ğin hizmetine arz edilme haline gelmiştir ve bun
dan sonra da duyacaksınız, bunları teker teker
açacağız ve Türk gençliğinin hizmetine arz ede
ceğiz. Bundan sonra arkasını da başkaları takiıbedecdktir. Arkadaşım emin olsunlar, hiçbir
hatır gönül takibetmedeıı, hangisinin nerelerde
yapılacağını, hangisinin nerelerde daha iyi, da
ha rovaçlı olduğunu teslbit etmek suretiyle spor
tesislerimizi Türkiye'nin her tarafına yapacağız.
Hürmeti erimi arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Osma.
SİNASİ OSMA (İzmir) — Sayın Başkan,
sayın arkadaşlarım, Sayın Bakanın Cebeci Stadı
hakkında verdikleri izahat 'mucibi memnuniyet
tir. Yalnız üzerinde hassasiyetle durulması lâzım
dır. Çünkü bundan evvelki senelerde bu mevzua
eğilindiği halde bugün hâlâ bir netice alınama
mıştır. İstanbul'daki sportif tesislerin meydana
gelmesinde belediye öteden beri bâzı engeliemeler
yapmaktadır. Bu sebeple kanaatimizce Devlet
Bakanlığının Dâhiliye Vekâleti bu mevzuda iş
birliği yaparak İstanbul Belediyesinin; sportif
tesislerin meydana gelmesindeki engellemelerini
bertaraf edilmelidir.
İzmir'de gerçekten, işaret buyurdukları gibi,
Balkanlarda bile eşi bulunmıyan modern bir ka
palı salon meydana getirilmiş ve bir yüzme ha
vuzunun teımeli eri atılmıştır. Ancak bugün İz
mir'de beynelmilel müsabaka yapacak bir mo
dern stad yoktur'. Al sancak satadı, ötesine beri
sine yapılan eklemeler ile acayip şekilde bir stad
haline gelmiştir. Bugün ihtiyacı karşılıyor ama,
beynelmilel müsabaka yapılacak evsafta değil
dir. Hele bugün çimi i bir saha İzmir^de yok an
cak Göztepe, sahası var ki, bu bir st addan ziya
de anıt sahasıdır. Halbuki İzmir'de pekâlâ çinili
stadlar kolayca meydana getirilir. Bilhassa Halkapmar gilbi, müsait bir zemin olduktan sonra.
Tepecik Stadının yakında ele alınacak olma
sı hakikaten sevincimizi muciptir. Çünkü 70 000
nüfusun barındığı bu bölge İzmir'in en önemli
semtlerinden birisidir.
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