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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in Er

zurum özel İdaresine ait 18 dükkân için yapılan 
mukavele hakkındaki sözlü soru önergesi okundu. 
İçişleri Bakanı, bu soruyu bir hafta sonra cevap
landıracağını bildirdi; 

Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'ün 
hayvancılığın ilerlemesi ve ayakkabıcı esnafının 
korunması için kauçuk ayakkabı ve ayakkabı ima
line yarar kauçukların memlekete ithalini önle
yici tedbirler hakkında Hükümetçe ne düşünül
düğüne dair olan sözlü sorusuna, Ekonomi ve Ti
caret Bakanı; 

Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'm, Belediye 
Gelirleri Kanunu gereğince Kazanç, Bina ve Yol 
vergilerinden alınmakta olan belediye payları 
hakkındaki sözlü sorusuna İçişleri ve Maliye Ba
kanları; 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-
bis'in Eskişehir'de Seylâp Amirliği tarafından 
yardım parası ile satın alınan otomobil hakkın
daki sözlü sorusuna, Bayındırlık Bakanı; 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, halka 
fena muamele yapan memurlar hakkında Ulaş
tırma Bakanlığı tarafından verilen karara ve ha
len tekaüt müddetini doldurmuş memurlarla ih
tilastan mahkûm olan memurlara ve köylülerimiz 
ve iş sahiplerinin işlerinin görülmesine dair olan 
sözlü sorusuna da Başbakan Yardımcısı cevap 
verdiler. 

Nasbinin düzeltilmesini istiyen Gl. Zekai 
Okan'a ait Dilekçe Komisyonu raporu kabul 
olundu. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin; 
İstanbul Milletvekili Andre Vahramba-

yar'ın; 
Kastamonu Milletvekili Fahri Keçecioğlu'-

nun; 
Kırklareli Milletvekilliklerine seçilen Şefik 

Bakay; 
Mahmut Erbil; 
Fikret Filiz; 
Sıtkı Pekkip; 
Faik Üstün'ün; 
Malatya Milletvekilliklerine seçilen Hüseyin 

Doğan; 
Abdülkadir özbay ve; 
Şefik Tugay'm tutanakları hakkındaki Tu

tanakları İnceleme Komisyonu raporları ile Se
çim Tutanakları kabul olundu. 

Hidematı vataniye tertibinden maaş bağlan
masını istiyen Abdürrahman Özalp'a ait Dilek
çe Komisyonu raporunun görüşülmesi gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna ek 4832 sayılı Kanunun 
kaldırılmasına dair olan Kanun teklifinin bi
rinci görüşülmesi bitirildi. 

23 . VI . 1950 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Bâşkanvekili Kâtip 
Bursa Milletvekili İstanbul Milletvekili 
H. Köy men F. Tekil 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

M. Kurbanoğlu 

Sorular 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, İs
tanbul Adalet Sarayının bir an önce meydana 
getirilmesi için ne gibi tedbir alındığına ve 
'5457 sayılı Hâkimler Kanununun değiştirilmesi 
için ne düşünüldüğüne ve tek hâkimi bulunan 
ilce merkezlerine bir savcı yardımcısı verilme
sine dair olan sözlü Soru önergesi, Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/23) 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımeı'nm, Taş
lıca Bucağının Ağrı'ya bağlanmasi hakkındaki 

sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/24) 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı 'nın, Mars-
hall Yardımından asgari on traktörün Ağrı İli
ne tahsisinin nrumkün olup olmadığına dair 
olan sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/25) 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, kad
rosuzluk yüzünden terfi edemiyen yargıç ve 
savcılarla" yargıçlıktan her hangi bir sebeple 
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ayrılıp yeniden tâyin edilenlere ne suretle ay
lık ve kadro verildiği hakkındaki sözlü soru 
önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/26) 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'-
nun, yasak bölge sayılarak boşaltılan yerlerin 
eski halkının yurtlarına dönüp yerleşmeleri 
hakkmda Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair 
olan sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/27) 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Mars-
hall Plânı gereğince Danimarka'dan getirilmesi 
sağlanan çimento fabrikası malzemesi hakkın
da Hükümetçe ne gilbi tedbirler düşünüldüğüne 
dair olan sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/28) 

Siird Milletvekili Dr. Baki Erden'in, Siird'in 
Sason ve Kozluk ilçelerindeki yasak bölge hak
kında ne düşünüldüğüne dair olan sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/29) 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci 'nin, 
Dokuzuncu Bölge Yollar Müdürlüğünün yol faa
liyeti ile personel, akaryakıt ve nakil vasıtaları
nın durumları hakkındaki sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/30) 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 

Trabzon, Akçaabat ve aynı durumda olan diğer 
bölgelerin tütün mahsulü hakkındaki sözlü soru 
önerges-, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/31) 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, 
çiftçinin Ziraat Bankasına olan borçlarının iki 
veya üç yıl müddetle ve müsavi taksitlerle öden
mesi hususunda Hükümetçe ne düşünüldüğüne 
dair olan sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/32) 

Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman'm, kad
rosuzluk yüzünden üç yıl sonunda terfi ettirile-
miyen öğretmenler hakkında ne tedbir düşünül
düğüne dair olan sözlü soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/33) 

Giresun Milletvekili Mazhar Şener'in, fındık 
rekoltesinin düşüklüğü hasebiyle Giresun köy
lüsünün iktisadi durumunu gelecek mahsul yı
lına kadar ferahlatacak ne gibi tedbir düşünül
düğüne dair olan sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/34) 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekel ioğlu 'nun, 
Ankara'da Demirtepe civarında metruk Yahudi 
Maşatlığı arazisinin bugün kimlerin elinde bu
lunduğu hakkındaki sözlü soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/35) 

2. — HAVALE EDİLEN KAGITLTR 

Tasanlar 
1. — Belediye Kanununa bâzı maddeler ek

lenmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı (1/15) (İçişleri 
ve Adalet Komisyonlarına) ; 

2. — tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
111 nci maddesinin değiştirilmesine ve 104 ncü 
maddesinin bâzı hükümlerinin yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı (1/16) (içişleri 
ve Adalet Komisyonlarına); 

o. — Köy Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine, 46 ncı maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı (1/17) (İçişleri ve Adalet 
Komisyonlarına); 

4. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan 4541 sa
yılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunim bâzı maddelerinin yürürlükten kaldı

rılmasına dair kanun tasarısı (1/18) (İçişleri 
ve Adalet Komisyonlarına ; 

Teklifler 
5. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, 

hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum 
ve emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi 
adlarının konmaması hakkında kanun teklifi 
(2/14) (İçişleri ve Adalet Komisyonlarına); 

6. — İstanbul Milletvekili Sani Yaver'in, ye
niden bastırılacak para, pul, tahvil, çek ve sair 
bilûmum evrak ve madeni paralar üzerine konu
lacak resim ve remizler hakkında kanun teklifi 
(2/15) (Maliye Komisyonuna); 

7. — Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'-
nun Milletvekillerinin ödenek ve yolluklarına 
mütedair olan 756, 1169, 5142 ve 5143 sayılı 
kanunların kaldırılmasına ve 3050 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/16) (Bütçe Komisyonuna); 

8. — Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in, eski 
Türk Ocaklarının feshi üzerine C. H. Partisine, 
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devir ve teslim edilen malların yeniden kurulan 
Türk Ocaklarına iadesi hakkında kanun teklifi 
(2/17) (Anayasa ve Adalet ve Maliye Komisyon
larına); 

9. — Urfa eski Milletvekili Vasfi Gerger'in, 
Boğazlıyan eski kaymakamı Kemal'in ailesine 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 

dair olan Kanuna ek kanun teklifi (2/18) (Büt
çe Komisyonuna); 

Tezkere 
10. — Kars Milletvekillerinin seçim tutanak

ları hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
tezkeresi (3/65) (Tutanakları înceleme Komis
yonuna) . 

B Î R İ N O İ O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fuat Hulusi Demireiîi 

KÂTİPLER : Fürüzan Tekil (İstanbul), Ümran Nazif Yiğiter (Konya) 

mm^ 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı tezekeresi (3/64) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen sürelerle izinleri Başkan
lık Divanının 19 Haziran 1950 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
T. B. M. M. Başkanı 

R. Koraltan 

Diyarbakır Milletvekili Nazım Önen 10 gün 
hasta olduğu için 17 . V I . 1950 tarihinden iti
baren 

Muş Milletvekili Hamdi Dayı 15 gün hasta 
olduğu için 25 . V . 1950 tarihinden itibaren, 

Sivas Milletvekili îlhan Dizdar 15 gün hasta 
olduğu için 10 . V I . 1950 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Teker teker okutup reyinize ar-
zedeceğim. 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen 10 gün 
hasta olduğu için 17 . V I . 1950 tarihinden itiba
ren. 

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

Muş Milletvekili Hamdi Dayı 15 gün hasta 
olduğu için 25 . V . 1950 tarihinden itibaren. 

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

Sivas Milletvekili İlhan Dizdar 15 gün hasta 
olduğu için 10 . V I . 1950 tarihinden itibaren. 

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

2. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, III 
numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 15 . III. 
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2122 
sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
olan önergesinin geri verilmesi hakkında öner
gesi (4/50) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
I I I numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 

5 . I I I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 2122 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesi
ne dair olan önergemin geri verilmesini rica 
ederim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Ura s 

BAŞKAN — Gündeme dâhildir, önergenin 
geri verilmesini muvafakat eden arkadaşlar lüt
fen işaret buyursunlar. (Neye aittir sesleri) 
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Arkadaşımızın önergesi, Dilekçe Komisyonu I 

kararının Kamutayda görüşülmesine dairdir. 
(Karar nedir sesleri, reye konulmaz sesleri). 

BAŞKAN — Okuyayım efendim. Mardin 
Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın üç numaralı Geçi
ci Dilekçe Komisyonunun 15 . I I I . 1950 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2122 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair olan önergenin 
geri verilmesi hakkında önergesi. 

Bu geçen celsede okunmuş ve müzakeresine 
başlanmıştı. Arkadaşımız şimdi önergelerini ge
ri istiyorlar. Fakat gündemde olduğu için Tüzük 
gereğince reyinize müracaat etmek icabediyor. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
İstemez efendim. 

BAŞKAN — İster efendim. İsterseniz 68 nci 

4. — SORULAR 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'- I 
nun, yapılmakta olan Büyük Millet Meclisi binası 
ile Atatürk Anıtının bulunduğu arazi hakkında 
Başbakanlıktan olan sorusuna Bayındırlık Baka
nı Fahri Belen'in sözlü cevabı (6/6) 

BAŞKAN — Şimdi soruya geçiyoruz efen
dim. Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun 
son önergesini okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Milletin bizden daima sorduğu ve kendisinin 

aydınlatmasını istediği sorular Millet Meclisi 
huzurunda sözlü olarak Başbakanlık tarafından 
cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Yeni Büyük Millet Meclisi binası ile Ata
türk Anıtının mebni olduğu arazi kimlerden 
alınmıştır. Şahıslara ait miktar ile bunlara veri
len paranın yekûnu nedir? Bu para satmalına 
mı yoksa istimlâk şeklinde mi tediye edilmiştir? 

2. Bu sahalarda bina olarak almanlar var 
mıdır? Bunlar kimlere aittir? Bunların tapu kıy
metleri nedir? Devlet tarafından bunlara ödenen 
miktar nedir? 

3. Bu sahalarda arazileri olup halen istimlâk 
bedellerini alamıyanlar var mıdır? Varsa ne mik
tarda ve bunlar kimlere ait olduğu mukayyettir? 

BAYINDIRLIK BAKANI FAHRİ BELEN 
(Bolu) — Muhterem arkadaşlarım, yeni B. M. 
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maddenin son fıkrasını okuyayım. (Reye sesleri, 
okunsun sesleri). 

Reye koyacağım, fakat arkadaşlar maddenin 
okunmasını istiyorlar, onun için 68 nci madde
nin yalnız son fıkrasını okuyorum: «Bu tasarı 
veya teklifler gündeme konulmuşlarsa, geri alın
maları Kamutayın karar vermesine bağlıdır.» di
yor, yani Kamutayın karar vermesi lâzımgeli-
yor. 

Şimdi İçtüzüğün 68 nci maddesinin son fık
rasına göre oyunuza müracaat ediyorum, öner
gemin geri verilmesini kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir, önerge geri veril
miştir ve (4/27) sayılı önergeye ait rapor gün
demden çıkarılmıştır. 

Şimdi sorulara başlıyoruz efendim. 

VE CEVAPLAR 

M. binası ile Atatürk Anıtının bulunduğu ara
zi (hakkında Sayın Seyhan Milletvekili Sinan 
Tekelioğlu'nun sorularına Barbakan adına 
madde madde cevap veriyorum. 

önce B. M. M. hakkındaki malûmatı arzedi-
yorum : 

1. B. M. M. nin inşa edildiği arazi 326 528 
metrekareden ibarettir. İstimlâk için harcanan 
para 2 326 811 liradır. (Maşaallah sesleri) Bu
nun 11 316 metrekaresi Ankara Belediyesinden, 
3 656 metrekaresi Kızılay Kurumundan, 7 989 
metrekaresi Mısır Elçiliğinden ve 303 587 met
rekaresi de muhtelif şahıslardan alınmıştır. 

('Kimdir şahıslar sesleri).. 
Greliyor. 

| Hususi şahıslara ait kısım; 112 parseli ihti-
I va etmektedir. Ve bedeli 1 069 815 liradır. Kıy

metli zamanınızı lüzumsuz yere işgal etmemek 
için 20 bin lira ve daha yukarı bedellerle satm-
alınan arsaların sahiplerini, miktarlarını ve be
dellerini arzetmekle iktifa edeceğim. 

Sayın Sinan Tekelioğlu arkadaşım diğerleri 
hakkında da malûmat edinmek istiyorlarsa, 
elimdeki cetvelleri kendilerine tevdi etmeye 
amadeyim. 

20 hin liradan yukarı arsalar şunlardır : 
8 parsel halinde 10 340 metrekare arsa 

28 431 lira bedelle Alioğlu Mustafa ve şerikle
rinden, 1 parsel halinde 7 258 metrekare arsa 
21 774 lira bedelle İsmail Sabuncu'dan 4 par-

| sel halinde 13 987 metrekare arsa 41 961 lira 
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bedelle Gl. Ali Sait 6 parsel halinde 6 680 
metrekare arsa 4'2 130 lira (bedelle Naşide, Vâ
sıf ve Hâmit Kalaycı'dan, 4 parsel halinde 4 667 
metrekare arsa 20 335 lira 'bedelle Ramazan ve 
Ahmet'ten, 5 parsel halinde 5 157 metrekare ar
sa 27 554 lira bedelle Ali Fuad Cebesoy'dam, 
17 parsel halinde 43 317 metrekare arsa 228 864 
lira bedelle Hulusi İbrahim Sadıkoğlu'na, 18 
parsel halinde 39 781 metrekare arsa 195 725 
lira *bedelle Sadık Solhan ve arkadaşlarından 
'Kayıt bundan ibarettir, Sadık Soyhan ve arka
daşlarından. 

Bir parsel halinde 3294 metre kare küçük 
bir arsa; 150 bin lira bedelle Şükrü Saraçoğ
lu'ndan (Allah Allah sesleri, Soldan alkışlar ve 
gürültüler, tekrar ediniz sesleri) 

MEHMET ALDEMIR (izmir) Türk Mil
leti öğrensin. 

BAYINDIRLIK BAKANI FAHRİ BELEN 
(Devamla) — 3294 metre kare arsa 150 bin lira 
bedelle Şükrü Saraçoğlu'ndan. 

MEHMET ALDEMİR (İzmir) — Divanı 
Âliye, bunları da Divanı Âliye. 

BAYINDIRLIK BAKANI FAHRÎ BELEN 
(Devamla) — Bir parsel halinde 826 metre ka
re arsa 41 500 lira bedelle Abdürrahman Naci 
Demirağ'dan. 

Bir Milletvekili — Bunun da istirdadı hızım-
gelir. 

BAYINDIRLIK BAKANI FAHRİ BELEN 
(Devamla) — Bir parsel halinde 1 460 metre 
kare arsa 32 120 lira bedelle Mustafa Senih 
Atayurt 'tan. 

8624 Metre kare arsa 28 000 lira bedelle Sü
leyman Sırrı veresesinden. 

Bu arsalar istimlâk yoliyle alınmıştır. 
İkinci suale geçiyorum : 
Bu sahalarda, bina, olarak almanlar vardır. 

Bunların kimlere ait olduğunu, tapu kıymetleri
ni ve istimlâk bedellerini arzediyorum : 

56 600 lira tapu kıymetli bir bina ve arsa 
275 000 lira bedelle Türk Tecim Anonim sos
yetesinden. 

29 837 lira tapu kıymetli bir bina ve arsa 
258 000 lira bedelle Abdürrahman Naci Demir
ağ'dan, 

14 000 lira Tapu kıymetli bir bina ve arsa 
250 000 lira bedelle Kızılay Kurumundan, 

16 800 lira Tapu kıymetli bir bina ve arsa 
80 000 lira bedelle Hakkı Saffet Tan'dan, 
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| 10 200 lira Tapu kıymetli bir bina ve arsa 
I 28 032 lira bedelle Mehmet Eminoğlu Halim 

Özgen'den, 
9 480 lira Tapu kıymetli bir bina ve arsa 

11 840 lira bedelle Abdülhalik Renda'dan, 
6 600 lira Tapu kıymetli bir bina ve arsa 

29 624 lira bedelle Hüseyin Hâmid Benedam'-
dan, 

9 600 lira Tapu kıymetli bir bina ve arsa 
26 213 lira bedelle Ahmet Niyazioğlu Yahya 

I Ahmet'ten, 
I 9 600 lira Tapu kıymetli bir bina ve arsa 

65 186 lira bedelle Emine Azize Tınaz'dan, 
1 445 lira Tapu kıymetli bir bina ve arsa 

I 23 828 lira bedelle Alioğlu Salih Yaşar ve Mus
tafa 'dan, 

1 600 lira Tapu kıymetli bir bina ve arsa 
10 242 lira bedelle Şemsettin kızı Halide'den, 

I 2 520 lira Tapu kıymetli bir bina ve arsa 
2 827 lira bedelle Naciye vereselerinden, 

Tapu kıymeti bulunamıyan bir bina ve arsa. 
I 55 000 lira bedelle Ziya Fikri ve arkadaşlarm-
I dan. 
I Sahibi belli olmadığından istimlâk bedeli 
I bankaya yatırılmış bir tek arsa mevcuttur. Bu 
I arsanın yüz ölçümü 1761 metrekare ve bedeli 

8 452.80 liradır. 
I Şimdi Anıt - Kabir hakkındaki malûmatı 
I arzediyorum. 

I - Anıt - Kabrin inşa: edildiği arazi sahası 
I 569 965 metre karedir. İstimlâk için harcanan 

paranın yekûnu 1 175 927 liradır. 
Bunun 43 135 metrekaresi belediyeden ve 

I 446 007 metrekaresi şahıslardan alınmış ve 
I 53 715 metrekaresi Hazineden bedelsiz olarak 
I intikal etmiştir. 
I Hususi şahıslara ait kısım 309 parseli ihtiva 

etmektedir. Bedeli 1 018 856 liradır. 
20 bin lira ve daha yukarı olan, kısımlar şun

lardır: 
22 parsel hailinde 21 000 M- arazi 54 075 

lira bedelle Nesille Çoşa'dan, 23 parsel halinde 
20 913 M2 arazi 77 008 lira bedelle Aliye ve 
ilamdi'den (Sametten), 26 parsel halinde 27 446 

M2 arazi 71 998 lira bedelle Şef ika Erenden, 42 par
sel halinde 53 610 M2 arazi 204 255 lira ebdel-
le İş Bankası. Recep Zühtü ve arkadaşlarından, 
134 864 M2 arazi 67 432 lira bedelle Burhan Ça-

I kır ve arkadaşlarından. 

- 2 1 6 -



B : 12 23. 
Bu arsalar da istimlâk yoliyle temin edilmiş

tir. 
2. Sorunun ikinci maddesine geçiyorum: 
Bu sahada binalı olarak istimlâk edilen gay-

rimenkuller vardır. Bunların kimlere ait oldu
ğunu tapu kıymetlerini ve istimlâk bedellerimi sı-
rasiyle arzediyorum. 

1 306 tapu kıymetli bir bina 2 210 lira be
delle Fikriye Erbul'dan, 2 400 tapu kıymetli 
bir bina 16 444 lira bedelle Osman Gültan'dan, 
648 tapu kıymetli bir bina 38 434 lira bedelle 
Emin Özbek'ten, 564 tapu kıymetli bir bina 
21 744 lira bedelle Şahap Güler'den, 1 440 lira 
tapu kıymetli bir bina 4 513.70 lira bedelle Sü
reyya Beceren'den,, 960 lira tapu kıymetli bir 
bina 2 938 lira bedelle binbaşı Hâmit'ten, 2 592 
lira tapu kıymetli bir bina 1 085 lira bedelle Ni
hal Ere'den. tapusuz bir bina 5 000 lira bedelle 
Kemal Şen'den. 

Sorunun üçüncü maddesine geçiyorum: 
Bu sahada vereseler arasındaki ihtilâf veya 

sahiplerinin ikametgâhlarının meçhul olması 
gibi sebeplerle, istimlâk bedelleri bankaya ya
tırılmak suretiyle Hazine adına tescil edilen 
dokuz parsel mevcuttur, istimlâk bedeli 19 952 
liradır. Sahipleri de Salih ve hissedarları ibra
him ve Ziya, Ismailoğlu Ali ve Kâmuran Kokay-
dır. Maalesef metre karesi yoktur. 

ilgili makamlardan topladığımız dosyalar
daki gayrimenkul sahiplerinin hüviyetleri tama-
miyle açık değildir. Aydınlatılması gereken hu
suslar da vardır. (Bravo sesleri, yaşa paşam 
sesleri). Ben, topladığım malûmatı olduğu gibi 
arzetmiş bulunuyorum. Bunları tesbit etmenin 
zaman meselesi olduğunu sayın Tekelioğlu ar
kadaşımız takdir buyururlar. 

Alioğlu Veli, kimdir? Arayacağız. Fakat bu
nun aranması bir zaman meselesidir diyoruz. 

Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürleri
mi sunarım. 

CEMAL GÜNENÇ (Erzincan) — Hüviyet
leri Divanı Muhasebattaki tediye evrakında 
vardır. 

BAYINDIRLIK BAKANI FAHRt BELEN 
(Devamla) — Bunlar, malûmu âliniz tamamen 
bir zaman meselesidir. Ben iki yerden dosya al
dım B. M. M. nden, Belediyeden. 

Müsaade ederseniz, hattâ daha fazla müsaa
de ederseniz bunların hepsini buluruz. Eski kıy
metlerini buluruz ve her türlü hazırlıkları hu-
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zurunuza çıkarırız. Şimdi yalnız bunları yüksek 
heyetinize arzediyorum. Kâfi görüyor musunuz? 
Size şimdi iki dosya vereceğim. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayşn 
arkadaşlar, ilk memleket halkının yakından alâ
kadar olduğu B. M. M. binasiyle Büyük Ata'nın 
yatmasına, ebedi hayata kavuşmasına tahsis edi
lecek olan anıtın mebni olduğu arsalar hakkında 
sormuş olduğum suale Sayın Bakanın vermiş 
olduğu cevaptan dolayı kendilerine millet namı
na teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Sayın arkadaşlar, bugüne kadar; Meclis ve 
Anıt - Kabir yapılmaya başlandığı günden beri, 
memlekette haklı bir istifham işareti belirmişti. . 
Herkes acaba bu arsaları kimlerden ve ne fiyatla 
aldılar ve istimlâk muamelesini yapan makamat 
hakikaten istimlâk kasunlarma uygun olarak 
muamele yapmış mıdır diye kendi kendime sual 
sormakta idim, hattâ biz de bu sualler karşısında 
kaldık. Bilhassa Ata 'nm istirahatgâhı olan Anıt -
Kabrin Atatürk'ün kendi eli ile yetiştirebildiği, 
teşcir ettiği, yollarını yaptırdığı çiftliğine yap
tırılmadığından dolayı millette hakiki bir ıstı
rap vardı. Çünkü, görüyoruz ki, Atatürk'ün 
Anıt - Kabrine ait olan arsaları almak için Dev
let külliyetli miktarda masrafa mâruz kalmıştır. 
Bu millet Ata için hayatını, canını, varlığını dahi 
fedaya mutlak olarak hazırdır. Fakat, yanıba-
şında Ata'nın kabrini sinesine alabilecek 
teşcir edilmiş belki 25 sene zarfında ye
tiştirilmesine imkân olmıyan bir ormanlık
la, zinetlenmiş olan çiftliğine yapılmıyarak 
bu tarafa yapılmasında bir sebep olduğu mey
danda idi. Bundaki maksat daha o kabir yapıl
mazdan evvel açıkgözlerin o sahadan aldıkları 
arsalar üzerine derhal binalar kurarak ve on
ları istimlâke arzetmek için hazırlanmış bulunu
yorlardı. 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, birçok müstear 
namlar ortada mevcut bizim işittiğimize göre 
- fakat tabiî mutlak olarak Hükümet ağzından 
duymadığımız için ifşasını muvafık bulmadığı
mız birçok, o zamana göre yüksek makamdaki 
insanların da arsaları! bu sahalar dâhilinde mev
cut olduğu sabittir. 

Arkadaşlar, gerek Anıt - Kabir meselesi, ge
rek B. M. M. işi böyle bir soru ile geçiştirilecek 
bir iş değildir; hiç şüphe yok ki Yüksek Mecli
sin içerisinde bu işlerden malûmat alan, veya-
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hut bu sorunun Bakan tarafından cevaplandırıl- j 
ması sırasında, Bakandan bâzı izahat istiyecek 
arkadaşların mevcut olduğu mutlaktır; bu iti
barla bendeniz bu soruyu bir gensoru haline if
rağ ederek bu hususta konuşmak istiyen bütün 
arkadaşlara imkân sağlamak maksadiyle bir 
takriri Meclis Başkanlığına sunacağım; eğer ka
bul buyurursanız bu soru gensoru olacak ve bü
tün arkadaşlar da bu sayede konuşabilecekler
dir : 

Binaenaleyh arkadaşlarım bunu ret - çünkü 
bir arkadaşım ret diyor - onun için arzettim. 
Milletin arzusuna uygun düşmez; benim anla
dığım birkaç arkadaş hak sahibi olmuş olduğu 
ve evraklariyle Meclise tekrar tekrar müracaat 
ettikleri halde haklarını alamamışlardır; bun
ları hulasaten arzetmek isterim; 

Emrederseniz aynen kâtip arkadaşımız oku
sunlar. Nasıl arzu ederseniz. O şekilde olsun 
uzan.amasını istiyorsanız ben muhtasaran arze-
deyim. (Hulâsa et sesleri) Bunlardan bir tanesi 
Büyük Millet Meclisi binasına mebni olan arsa
dır. O arsanın içerisinde kendisi Ankara'lı olan 
bir vereseye ait 164 dönüm arazi vardır. Bu 
arazinin sahibi Köse Hacı Bekir vereseleri; Ha
va Kuvvetleri Komutanlığında, Maliye şubesi 
muamele memuru Neşet Yurdakul'un Büyük 
Millet Meclisine vermiş olduğu bir istidasından 
alman nottur. Bunun 134 dönümü hakkında et
rafı duvarla çevrilmişi olduğu halde hiçbir mua
mele yapılmamış ve katiyen kendilerine para 
verilmemiştir. Yalnız demin sayın Bakanın söy
ledikleri sahibi bulunamayıp da parası bankaya 
yatırılmış dedikleri şahıs bu olsa gerektir. Bu j 
miktar, 16 820 metrekaredir. Bunun beher met- | 
resini lütfen, merhameten 75 kuruşa almışlardır. 
Ama eski Meclis Başkanı arkadaşımız sayın Sa
raçoğlu Şükrü'nün, tabiî kendi şerefiyle müte
nasip olsun diye, arsasının beher dönümünü 
50 000 liraya almışlardır. Arkadaşlar, bizim 
Adana'da 50 bin liraya bir çiftlik verirler ve bu t 

çiftlik sahibine altın getirir. Bilmiyorum Sa
raçoğlu'nun bu arsası Büyük Millet Meclisi bi
nasına ne verecek? 

Sonra arkadaşlar, birçok müstear isimler 
var. Bu isimlerden bir tanesi Büyük Millet Mec
lisinin eski Başkanı Sayın Renda'nm Kızılay'a 
hediye ettiği binadır. Bunu 250 bin liraya almış
lardır. Onun önündeki ufacık bahçeyi de 45 bin 
liraya istimlâk etmişlerdir. Şu zavallı 16 800 ' 
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metrekarelik araziye ise lütfen ve merhameten 
75 kuruştan çok az bir meblâğ takdir etmişler
dir. Doğrusu nispeti pek âdilâne tutmuşlardır. 
Bu istimlâkleri Büyük Millet Meclisi yaptığına 
göre Büyük Millet Meclisi kendi reislerini ka-
yırmışlardır. 

Arkadaşlar, bunları buraya getirmekle Mil
let parasının tek parti sistemi içinde nasıl ve ne 
suretle harcandığını izaha bir vesile vermiş ol
maktayım. Hiç şüphe yoktur ki bu birincisidir, 
arkasından daha birçokları gelecektir. O tarih
lerde mevki sahibi olan kimselerin millet muva
cehesinde durumlarını aydınlatmak hepimizin 
vazifesidir. Bendeniz onlardan en ufak bir nu
munesini vermiş oluyorum. Bu suretle de millet
vekilliği vazifemi yapmaya çalışıyorum. Hiç 
şüphe yok ki Meclis yenidir. Arkadaşlar benden 
daha çok bu işlere vâkıftırlar. Fakat bu işlerin 
inceliklerini biz bundan evvel de tetkik ettiği
miz için bendeniz mâruzâtımı muvacehenize ge
tirmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar; bu dediğim 164 dönüm arazi 
sahibi Hükümete Meclise tekrar tekrar müracâ
at ettiği halde etrafı duvarla çevrilmiş olan ara
zi hakkında Hükümet istimlâk muameselesi da
hi yapmamış, bunlar hakkında meskût geçmiş
tir. Hak sahibi diyor ki ; «Bulundukları yüksek 
mevkilerden istifade ederek bizim arazimizi 
üzerlerine hile ile kaydettirenlerin kimler oldu
ğunu ve ne kadar para almış olduklarını mey
dana çıkaracaksınız.» 

Şimdi görülüyor ki, arkadaşlar; bu 164 dö
nüm arazinin içerisinde bâzı o zamanın nüfuzlu 
adamları o araziye sahip olarak, kendi nam ve 
hesabına Devlet Hazinesinden para aldıklarını 
iddia etmektedirler. Bu mesele; üzerinden şöyle 
bir sünger çekilerek bir tarafa bırakılacak bir 
mevzu değildir. Esasen Sayın Bakan da bu yola 
gidilemiyeoeğinî ve tahkikat yapılacağını hu
zurunuzda ifade etmiş olduklarına göre bu tet-
kikattan çok iyi neticeler elde ejdileceğine şim
diden kani bulunuyorum ve Sayın Bakana bu 
alâkalarından dolayı tekrar arzıteşekkür edi
yorum. Tabiî gerek binalarda ve gerek arazide 
nüfuz sahibi olanların aldıkları paralarla sa
hipsiz ve kimsesizlerin aldıkları paralar ara
sındaki büyük farklar meydandadır. Hiç şüphe: 
yok ki, bu istimlâk heyetlerinin de vazifelerini 
suiistimal etmiş oldukları aşikârdır. Bendeniz 
kendi kanaatime göre, bu doğrudan doğruya 
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İrtikâp ve İrt işa Kanunu olan 1609 numaralı 
Kanun dairesi şümulündedir. Sayın Bakandan 
Hükümet tetkiklerini bitirir bitirmez derhal 
bu heyeti adalet huzuruna dikmelerini, Türk 
Milleti namına rica etmeyi, istirham etmeyi bir 
borç bilirim. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, saçı bitmedik yetimlerin, köy
lerde yalınayak, başıkabak dolaşan vatan
daşlarımızın haklarını, onlardan alman vergiler 
üzerinden temin edilen paralarla şunun bunun 
servet sahibi olarak şahane yaşamasına ben 
sureti kat iyede eminim ki, Demokrat Parti ve 
bugünkü şu Meclis hiçbir zaman müsaade et-
miyecektir. (Alkışlar) Zaten milletin hepsi bizi 
buraya gönderirken tekrar tekrar söylemediler 
mi? Biz onların hizmetkârları, onların köleleri 
olmamız itibariyle bu vazifemizi yapmıyacak-
mıyız? Yapacağız, söz vermiştik, işte sözleri
mizi yerine getirmeye başladık, müsterih olsun 
Türk Milleti. 

Sonra arkadaşlar; Anıt - kabirde yine bir as
ker arkadaşımızın Büyük Millet Meclisine verdi
ği istidasının bir sureti elime geçti, daha B. M. 
Meclisine verilmiş Dilekçe Encümeninde kim bilir 
ne kadar istida vardır, bunlardan ancak bir ta
nesini elde edebildim, çünkü onların miktarı 
çok olduğu için ben ancak bir tanesini elde ede
bildim. 

O da şudur: Bu zavallı asker bin müşkülâtla 
bir arsa almış, arsanın tutarı 1800 metrekaredir. 
Üzerinde 8 odalı, iki daireli bir ev yaptırmış. Bu
nu istimlâke tâbi tutmuşlar, evi için 3 000 lira, 
arazisi için de 4 000 lira bir fiyat tahmin etmiş
ler. Evet istimlâke memur olan komisyon burada 
adaletini göstermiş. Fakat acaba 8 odalı ve 1 800 
metrekare üzerine yapılmış bir ev olursa bunun 
kıymeti 6 000 lira mıdır? Buna imkân var mı? 
Ankara gibi bir yerde 1 800 metrekarelik bir ara
ziyi 6 000 liraya almak imkânı acaba var mı? 
Velevki ucuz almış olsun. Üzerindeki bina be
dava mı yapılmıştır. Onların iddiasına göre en
kazı Hükümet altı bin liraya satmıştır. İçinde iki 
tane elektrik saati varnrış beherini 150 liraya sa
tılmış. İstimlâk muamelesini yapan memurla
rın otomobil masraflarını, harcırahlarını ben
den aldılar diyor. 

İşte arkadaşlar görülüyor ki, bu iki yerde 
yapılan inşaat birçok insanların kesesine Türk 
milletinin varlığı aksetmiştir. Şimdi bîz akıtı
lan varlıkları geri almak ıstırarmdayız. Çünkü 
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henüz müruruzaman yoktur. Ama haksız iktisap 
için suiniyete makrun işler için müruruzamanın 
30 setıe olduğunu maalesef unutuyorlar. 

Binaenaleyh şimdi bendeniz, arzettiğim gibi 
bir takrir veriyorum. Eğer emir buyurursanız, 
bu, gensoru haline ifrağ edilir, herkes bildiğini 
söyler, herkes konuşur ve mesele daha ziyade 
tenevvür eder, mîlletimiz de vaziyeti açıkça an
lar^ Soldan çok doğru sesleri; alkışlar). 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Usul 
hakkında. Arkadaşımız bu sorunun gensoruya 
kalbini istiyor. Halbuki - gensoru, Grup Nizam
namesi mucibince Parti Grubunda kararlaştırı
lır. Onun için Grunpta konuşulmadan evvel 
gensoru teklifinin müzakeresi doğru değildir. 
Çünkü Grup Meclisin bir cüzüdür. 

BAŞKAN — Muhterem Potuoğlu, burada 
grup meselesi mevzuubahis değildir. Usulünü 
İçtüzük tâyin etmiştir. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımız hiçbir grupa 
mensup olmadığı için bir parti grupundan bu 
talebini geçirmek mecburiyetinde değildir. 

Yalnız soruyorum, bu gensoruyu başka bir 
gündeme alıp Hükümetin ve bütün arkadaşları
mızın hazır olduğu bir zamanda mı okuyalım, 
bugün mü? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bugün 
okunsun. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Başkasına usul 
hakkında söz verdiniz, bana da verin. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem arka

daşlar; Hükümetin programı münakaşa edilirken, 
Halk Partili bir arkadaşınız olarak ve millet ve 
memleket işlerinde kanuılu çiğneyen, haksız mal 
iktisap ederek kötülük yapanlar hakkında yapı
lacak takibatı canü gönülden istiyen bir arkada
şınız olarak mâruzâtta bulunmuştum. Bugün de 
bir Grup meselesi olduğu Sayın Demokrat Parti 
Grupu Başkanı tarafından bildirilen bu meseleyi 
grup dışı bir memleket meselesi telâkki ederek 
Sinan Tekelioğlu'nuıı takririnin desteklenmesine 
şahsan taraftarım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, bu sözleri
niz usule dair olmadı. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Bir kelime 
daha ilâve edeyim, müsaadenizle: Eğer bu yola 
gidilirse memleektte idare makamına gelmiş, geç
miş. gelecek ve geçecek insanlar.hakkında zaman 
zaman yapılacak haklı ve haksız işlerin tetkikma 
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imkân verilmiş olur ki, memleket de buna mün-
tazırdır. Yüksek Heyetinizin müspet karar vere
ceğine kani bulunuyorum. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, iç
tüzüğümüz açık bir hükmü ihtiva etmektedir. 
«Bu önerge Kamutayda okunduktan sonra kabul 
edilmesi yahut retlenmesi görüşmesiz gösterme 
oyu ile kararlaşır» deniliyor. 

Eğer şimdi başkanımızın teklif ettiği gibi 
başka bir güne bırakılmasını kabul etmezlerse 
takrir görüşmesiz reye konur Yüksek Heyet ya 
kabul eder veya reddeder. Yaksa bu hususta usul 
hakkında konuşulamaz arkadaşlar. (Reye ses
leri). 

BAŞKAN —- Maddeyi arkadaşımız okudu. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkındaki maddeyi oku

dular... Mamafih buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Arkadaşlar; lüzumsuz yere usul münakaşasına 
girmiş bulunuyoruz. Elimizdeki Tüzük hüküm
leri ve Meclis teamülü bizi bu gibi münakaşalar
dan vareste tutacak mahiyettedir. Gensoru Baş
kanlığa takdim edildiği zaman bu takrir usulen 
Hükümete 'bildirilir; ve gelecek gündeme alınır. 
Bu zaman içerisindedir ki, gruplar kendi ara
sında konuşur, ve bir karara varır. Şimdi bu
rada ilk defa verilmiş bu takririn kabul ve ade 
mi kabulü hakkında Büyük Meclisin oyuna mü
racaat etmek doğru değildir. Bu takrir günde
me alınır, istizah takriri, ya Başkanlıktan yapı
lır veyahut da Hükümetten yapılır. Sinan Te-
keliöğlu arkadaşımızın takririnin muihatabı 
kimse bu makamın bir kere bunu alıp tetkik etme
si lâzımdır. Muamele de böyledir, tüzük de bu
nu emreder. Makamı Riyaset bunu alsın, tetkik 
etsin, gelecek "birleşimde bu mesele halledilsin. 
îcabederse gelecek gündemde Büyük Millet 
Meclisinin reyine arzedilir. 

«BAŞKAN — Arkadaşlar, bir kere bugün bir 
soru muamelesi yapılmış, Bakan d# soruya ce
vap vermiştir. Muhterem Sinan Tekelioğlu ar
kadaşımız, 'bâzı mütalâalar ileri sürmüş ve bu
nun gensoruya çevrilmesini istemiş ve buna da
ir de bir önerge vermiştir. Yüksek Heyetinizin 
de bildiğiniz veçhile Hükümet adına konuşan 
Bakan, tetkikatını henüz bitirmemiş ve bâzı şa
hısların kimter olduğunun meydana çıkması 
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için tetkikat yapılmasının icabettiğini sö^temîş-
lerdir. Zannederim arkadaşlar da bu mıisakere-
de söz alıp da mütalaa beyan etmek için'bu işi 
etüd etmeye mühtaçiirlar; Beri bu cmeti ^düşü
nerek muhterem ârkadaşımızdun takririnin baş
ka ibir gün müzakere edilmek üzere Eâmutayın 
'başka bir gündemine alınmasına mttvafakat 
edip etmediğini sordum. Gensoru hakkındaki 
takrirle gensoru bugün de açılabilir, içtüzüğün 
emrettiği şekilde hiçbir müzakereye de tâbi ol
maz, görüşme yapmamızı reyinize sunarım. 
Eğer önerge sahibi kabul ederlerse başka bir 

. günün gündemine de bırakmak mümkündür. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Başka 

bir güne bırakılmasını kabul ediyorum. 
BAŞKAN — Şu halde takrir sahibi başka 

bir güne bırakılmasını kabul ettiğine göre, tah
rir Hükümete verilecek, başka bir gün günde
me alınacak ve yüksek reyinize müracaat edile
cektir. 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Emrivaki yapmak istiyorlar. 

NAŞtT FIRAT (Ordu) — Efendim, içtü
züğe muhaliftir, içtüzükten bir noktayı arzede-
ceğim, usul hakkında müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Efendim usul hakkında pekçok 
konuşuldu. Gensoru sahibi bugün reye arzedil-
meyip başka bir günün gündemine alınmasını 
kabul etti. Buna karşı artık bir şey denilemez. 

NAŞlT FIRAT (Ordu) — Makamı Riyaset, 
takdim edilmiş olan gensoru takririni reye ko
yar. Başka zamana bırakılır mı, bırakılmaz mı? 
Gibi bir münakaşa açmaya Riyasetin hakkı 
yoktur. Görüşmesiz oya konulur. 

BAŞKAN — Madde buradadır. Gündemin 
tertibi bahsi Divana ait bir keyfiyettir. Sonra 
arkadaşımız başka bir günün gündemine alın
masına muvafakat etmiştir. Maslahat da bun
dadır. Çftnkü Hükümet namına Sayın Bakan 
iiçin tetkifoatma devam ettiğini ve bunun zama
na mütevakkıf olduğunu söyledi. O itibarla bu
nun başka bir gündeme alınmasını kabul eden
ler... Bugün müzakeresini kabul edenler... Baş
ka bir gündeme bırakılması ekseriyetle karar
laştırılmıştır. 

Gündemimizde başka bir iş kalmamıştır. 
26 Haziran Pazartesi günü tekrar' toplanmak 

üzere Birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati : 15,56 
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