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sığınak ile Kızılcahamam'daki Orman Sara
yı, Dolmabahçe Sarayı karşısında yaptırılan 
stadyum sahasına katılan arazi ve Millî sa
rayların teftişi neticesi hakkında Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/90) 178 

Diyarbakır Milletvekili Kâmil Tayşı'nm, 
Doğu ve Güney - Doğu illerine yabancılarımı 
yapacakları seyahat hakkındaki Başbakanlık
tan olan sözlü sorusu, soru sahibinin bu Birle
şimde de hazır bulunmamasından, düştü. 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'm, 
Zonguldak Limanı hakkındaki sorusu, İşletme
ler Bakanının teklifi üzerine, 15 gün sonraya 
bırakıldı. 

Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'in, Ankara 
Gar Gazino ve büfesi ile Gardaki lojmanlar ve 
permiler ve Yerköy P. T .T. Müdürü hakkında 
yapılan tahkikata dair olan sorusunu. Ulaş
tırma Bakanı cevapladı. 

Samsun Milletvekili Muhittin özkefeli'nin, 
Hariciye Köşkü hakkındaki sorusunun görüşül
mesi, Dışişleri Bakanının teklifi üzerine, bir 
hafta sonraki Birleşime bırakıldı. 

Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu'-
nun, Amerikan uzmanlarının «Türkiye'nin ik
tisadi bakımdan umumi bir tetkiki» adlı ra
poru ile Pakistan'da toplanan İslâm Ekonomik 
Konferansına katılan heyete dair olan sorusu, 
soru sahibinin hazır bulumamasından, gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'm, Er
zincan'da vukuagelen deprem dolayısiyle ya
pılan yardımlarla Avusturya'dan alman kurma 
evlerin bugünkü fiyatları hakkındaki sorusu, 
Bayındırlık Bakanı Vekilinin teklifi üzerine, 
15 Aralık Cuma Birleşimine bırakıldı, 

Burdur Milletvekili Mehmet 'özbey 'in, il, ilce 
ve bucaklarla köylerimizin haritaları ve içme 
suları hakkındaki sorusu, soru sahibi hazır 
bulunmadığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Denizli Milletvekili Hüsnü Akşit'in, memur
ların tâyin ve nakil işlerinin bir.prensipe bağ
lanması hakkmdalü sözlü sorusu,. Başbakan 
hazır ' bulunmadığından, başka Birleşime bıra
kıldı. 

Sayf* 
8. — Seyhan Milletvekimli Sinan Tekeli-

oğlu'nun, Atatürk'ün vasiyeti, nakit, men
kul ve gayrimenkul malları ile kendisine 
verilen kıymetli hediyeler hakkında Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/91) 178:179 

Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın, 
yabancı uyruklu garsonlar hakkındaki sözlü 
sorusunu, Çalışma ve İçişleri Bakanları cevap
ladılar. 

Konya Milletvekili Himmet ölçmen'in, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkında
ki sorusunun görüşülmesi, Bayındırlık Bakam 
Vekilinin teklifi üzerine, 11 Aralık Pazartesi 
Birleşimine bırakıldı. 

Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'-
nun, Van İlinin 1950 - 1951 ders yılında ilk
öğretim durumu için ne düşünüldüğüne dair 
olan sorusu, kendisi hazır bulunmadığından, 
başka Birleşime bırakıldı. 

Yozgad milletvekilliklerine seçilen Niyazi Ünal 
Alçılı, Faik Erbaş, Yusuf Karslıoğlu, Fuat 
Nizamoğlu, Hâşim Tatlıoğlu, Hasan Üçöz ve 
Avni Doğan'm, seçim tutanakları hakkındaki 
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu ile 
seçim tutanakları, kabul olundu. 

Türkiye ile Norveç arasındaki ödeme An
laşmalarına ek olarak imzalanan Protokolün 
onanmasına dair Kanun, kabul edildi. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret ve Ödeme Anlaşmala
rında değişiklik yapılması hakkında imzalanan 
ek Protokol ve eklerinin onanmasına dair Ka
nun, kabul olundu. 

Sivas Milletvekili Halil tmre'ninı 1951 Malî 
yılı Bütçesinin hazırlama prensipleri hakkında
ki sorusuna, Maliye Bakanı cevap verdi. 

20 . XI . 1950 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan vekil i Kâtip 
Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili 

S. Yırcah F. Tekil 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

M. Kurbanoğlu 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-

eu ile Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Adliye 
Harç Tarifesi Kanununun 98 nci ve 99 neu 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi (2/44) (Adalet ve Bütçe Komisyonla
rına) ; 

Tezkere 
2. — İller İdaresi Kanununun 6 nci madde 

sinin 2 nci fıkrasının yorumlanmasına dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/111) (İçişleri ve 

Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
3. — Hakkâri Milletvekili Selim Seven'in 

seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Ko
misyonu raporu (3/24) (Gündeme); 

4. — Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleş
mesiyle buna bağlı protokollerin onanması hak
kındaki 5450 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve 
Ulaştırma Komisyonu raporu (1/63) (Gündeme). 

)>m<i 

BÎRÎNCt OTURUM 
Açılma ââati : 15. 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : îbrahim Kiraziğlu (Kayseri), Muzaffer önal (Tököd). 

BAŞKAN — Çoğunluk hâsıl oldu, oturumu 
açıyorum. 

Gündemin birinci maddesine başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SÜNÜŞLA&I 

i. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 
Sâbis'in, Milletvekilleri Seçimi hakkındaki 5545 
sayılı Kanunun 4 ncü ve € nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan Kanun teklifinin geri ve
rilmem hakkında önergesi (4/74) 

(Ali İhsan Sâbis burada yok sesleri) 

BAŞKAN — Geri verme talebidir, okutuyo
rum : 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Seçim Kanununun değiştirilmesi hakkında 

vermiş olduğum Kanun teklifini tevsi etmek üze
re teklifimin geri verilmesini rica ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN 
efendim. 

Talebi üzerine geri veriyoruz 

2. — Bursa Milletvekili Hulusi Köymen'in, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okulları öğ
retmenleri hakkındaki 3007 sayılı Kanunun 11 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
kanun teklifinin geri verilmesi hakkında önerge-
si (4/75) 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okul

ları öğretmenleri hakkındaki 3007 sayılı Kanu
nun 11 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ' 
olup 1 0 . X . 1950 tarihinde Millî Eğitim ve Büt
çe Komisyonlarına havale edilen Kanun teklifi
min geri verilmesine müsaadelerini saygılarımla. 
dilerim. 

Bursa Milletvekili 
Hulusi Köy m en 

BAŞKAN1 — Geri' verilmiştir. 
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3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

_/. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu-
nun, Maçka'da Taşlık adı ile mâruf sahadaki 
Vakfa ait arsalar ile bu arsalardan geçen asfalt 
yol için ne kadar para sarf edildiğin e dair Baş
bakanlıktan olan sorusuna İçişleri Bakanı Rük-
neddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/45) 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu burda nn efen
dim?. (Burada sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda Baş

bakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını dilerim. Sonsuz saygılarımla. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. — İstanbul'da Maçka'daki Taşlık adiyle 
mâruf sahadaki arsaların Evkafa ait olduğu söy
lenmektedir. Bunlar ne suretle ve ne şekilde şim
diki sahiplerine intikal etmiştir? 

Eğer satış suretiyle vâki olmuş ise tercihan bu 
arsaların en evvel satılırıasındaki sebepler neler
dir?. 

Satış kıymetleri ve kimlere satıldığını umumi 
efkâr Öğrenmek istemektedir. 

2. — Bu arsaların binaya kalbedildiği yerden 
geçen büyük bir^virajda bu mevkiin kıymetini 
artırmaya sebep ve vesile olan bu asfalt yol için 
belediye ne kadar para sarfetmiştir?. 

Ve bu yolun bu şekilde büyük imlâ ile yapıl
masının sebep ve saiki nedir?. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Seyhan Milletvekili Sinan 
Tekelioğlu arkadaşımızın sözlü sorusunu Sayın 
Başbakan namına madde sırasiyle cevaplandırı
yorum. 

1. — İstanbul'da Maçka'da Taşlık adiyle mâ
ruf saha; Beşiktaş'ta Vişnezade Mahallesinde Ba
yıldım Caddesinden 22 - 32, Acıçeşme Sokağın
dan 25 - 26 ve Tekke Sokağından 2 numarayı ih
tiva eden iki büyük parça arazidir. Biri 7536 di
ğeri 42 368 metre karedir. Bu sahanın heyeti 
umumiyesi muhtelif eşhas uhdesinde iken 1290 
tarihinde Sultan Aziz tarafından yerlerinde ca
mi yaptırmak arzusiyle şahsan satmalınmıştır. 
Camiin, temelleri atılmışsa da ikmaline padişa
hın ömrü vefa etmemiş ve inşaata kendisinden 

sonra devam edilmiyerek saha metruk bırakılmış-
t ır : 

Camiin natamaıı kalması yüzünden Vâkfiyet 
iktisap edemeyip Sultân Aziz'in hususi müİkiyo-
tinde kalan bu gayrimenkuller, Hilâfetin tlgıM 
ve Hanedanı Osmaniniiı Türkiye Cumhuriyeti 
menıaliki haricine çıkarılmasına dair olan 43İ 
.sayılı Kanunun S nei maddeni mucibince millete 
intikal ettiğinden Maliyece bu arazinin tevhidcii 
Hazine adına tescili yaptırılmıştır: 

Maliye Bakanlığı bu arazinin 753Ö metre ka
relik kjsmıriı 844 sayılı Kanun uyarınca Hâzine
nin iştirak hissesine karşılık olmak üzere 
11 . V.İ . 1927 tarihinde Emlâk ve Eytam Ban
kasına devreylemiştir. Banka; nizamnamesi mu
cibince teşkil ettiği takdiri kıymet komisyon
larına bu gayrimenkul için kıymet takdir et
tirmiş ve bu kıymet 31 500 lira olarak tesbit 
edilmiştir. Banka Nizamnamesine göre 15 000 li-
raya kadar olan emlâki şube müdürlüğü marife= 
tiyi a, daha yüksek kıymette olan gayrimen
kulları da Utnüht Müdürlüğün tasvibi ile sata
bilmektedir. Bu hükme uyularak Umum Müdür
lükten müsaade alındıktan sonra gayrimenkul 
5 . XII . 1929 yılında kapalı zarf usulü ile sa
tışa ar/olunmuş ve 45 001 lira bedelle ve sekiz 
taksitte ödenmek zere 13 . I . 1930 tarihinde Ha
san Cemal. Sipahi.'ye satılmıştır. Hasan Cemal 
Sipahi bil Ahara bu mahalden 16 . X . 1935 ta
rihinde 200 metre i.a resini 2 000 lira bedelle 
Mehmet Rifat oğlu Kemal Ge;deleç'e satmıştır. 
Kemal Gedeleç de bu parçanın nısıf hissesini 
1 . XI . 1935 tarihinde karısı Tevfik kızı Müzey
yen Gedeleç,'e 1 000 lira bedel mukabilinde sat
mıştır. Cemal Sipahi 30 . IV . 1936 tarihinde 
geri kalan kısmından 300 metre karesini daha 
ifraz ederek 30 . IV . 1936 tarihinde ve 4 500 
lira bedel mukabilinde İsmet İnönü'ne satmış
tır. Cemal Sipahi daha sonra yani 3 . VII . 1936 
tarihinde 101 metre murabba'ı bir yer daha ayı
rarak 500 lira bedelle Kemal Gedeleç'e ikinci 
bir satış yapmıştır. Yine aynı mutasarrıf 300 
metrelik diğer bir kısmı 16 . X . 1936 tarihinde 
3 500 lira bedelle Fatma Ağralı'ya satmıştır. 
Bu tarihte yani 16 . X . 1936 da 225 metre 
murabba'lık bir yer daha 3 375 lira bedelle ikin-
ci defa İsmet İnönü'ne satılmıştır. İsmet İnönü 
bu iki mubayaanın yekûnu olan 525 metre ka-
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reyi 705 ada ve iki parselde tevhit ettirmiştir, j 
Keza Kemal Gredeleç de iki defada aldığı 301 met- ! 
re murabba'mı 755 ada ve üç parselde tevhit ; 
ettirmiştir. Cemal Sipahi daha sonraları 480 ! 
metre karelik bir yeri 2 . IX . 1939 da 7 200 ! 
liraya Dimitri oğlu Yani'ye satmıştır. Cemal j 
Sipahi'ye kalan- 5930 metre karelik saha, vefa- j 
tiyi* veresesine intikal etmiş ve onlar tarafın- I 
dan da üç parçaya ifraz edilerek 120 metre mu- ! 
rabba'ı 6 , II , 1942 tarihinde 3 000 lira bedelle I 
üçüncü defa Kemal Gedeleç'e ve 75 Metre ka
relik diğer bir yer de 1 775 liraya yine 6 . II . I 
İ942 de üçüncü defa İsmet İnönü'ne satılmış- | 
tır. Mütebaki 5735 metre karelik mahal 15 par- I 
sel tahtında Cemâl Sipahi veresesi adına tescil 
edilmiştir. Kemal Gedeİeç'İe, karısı Müzeyyen 
namına yukarda arzedileri ve mecmuu 421 met- j 
re murabba'ma baliğ olan arsalar bilâhara ikiye i 
ayrılmış ve bundan 321 metre karesi malikleri I 
uhdesinde alıkonularak 100 metre murabba'ı 
Kemal Gedeleç ve Müzeyyen Gedeleç tarafın- ı 
dan 6 . II . 1942 tarihinde 2 500 lira bedelle ts- i 
met İnönü'ne satılmıştır. İsmet İnönü'nün mül
kiyetinde muhtelif satışlar neticesinde 11 150 
lira bedel mukabilinde toplanan 700 metre kare ı 
arsa 6 , II . 1942 tarihinde 18 parselde tevhiden 
tescil «dilmiştir. Keza Kemal Gedeleç ve Mü
zeyyen Gedeleç'e ait mülkiyet de muhtelif şart
lar neticesinde 3 000 lira bedel mukailinde top
lanan 321 metre kare saha da 18 parsel tahtın- | 
da 6 . XI . 1942 tarihinde tevvhiden tescil edil
miştir. 

Sultan Aziz'in mülkiyetinden 431 sayılı Ka
nun mucibince Hazineye intikal eden araziden 
yukarda tarzı intikallerini arzettiğim 7536 metre 
karelik kısmından mütebaki ve Hazine uhdesin
de kalmış bulunan 42 368 metre karelik kısmına 
gelince: Bu yer uzun seneler senetsiz olarak Ha
zinenin tasarruf ve intifamda kalmış ve eşhas 
uhdesine geçmemiştir. Birinci kısmı Emlâk Ban
kasından satınalan Cemal Sipahi 1935 yılında 
tapu senetlerindeki kapı numaralarından istifa
deye kalkışarak bu yerin de kendi hudutları dâ
hilinde bulunduğu iddiasiyle banka aleyhine 
dâva ikame etmiş fakat bir netice elde edeme
miştir. Diğer taraftan Vakıflar idaresi de bu 
sahanın cami yeri olması itibariyle vakfa aidi
yeti iddiasında bulunmuşsa da camiin natamam 
kalması ve Sultan Aziz'in cami yaktırmak niye-
tiyle bu yerleri s&tınalmış olması vâkfiyetin hu- j 
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ki şartlarının tekemmülü demek olanııyacağı mu
cip sebebiyle yargıtayca dâva reddolunmuşt'ur. 
Bu sahanın kadastrosu yapılırken Cemal Sipahi 
tarafından yine Hazine aleyhine mülkiyet iddia
sında bulunması üzerine istanbul Kadastro ma-
kemesinee verilen ve yargıtayca tasdik olunan 
944/4, 944/122 sayılı kararlarla bu yer 1946 yi-
lmda Hazine adına tescil ve bilhassa 2290 sayılı 
Yapı, Yollar Kanunu gereğince parasız olarak 
istanbul Belediyesine devredilmiştir. 

Maruzatımdan anlaşılacağı veçhile bu arsalar 
evvel ve âhir Vakıflar idaresinin mülkiyetinde 
bulunmadığından adı geçen idare tarafından şu 
veya hu suretle bir satış vâki olmamıştır. 

2. — Bu arsaların binaya kaybedildikleri yer
den geçen büyük viraj ve asfalt yol için beledi
yece ne kadar masraf ihtiyar edildiğine ve bu 
yolun bu tarzda büyük imlâ ile yapılması sebe
bine gelince: Bu yol, malûm olduğu üzere Dol-
mabahçe - Maçka - Bayıldım yolunun bir parça
sıdır. Beş kısımda yapılmış ve 747 405 liraya 
mal olmuştur. 

Birinci ihale 29 . 3 . 1944 tarihinde 120 281 
liraya, ikinci ihale 13 . 10 . 1944 tarihinde 213 097 
liraya, üçüncü ihale 4 . 7 . 1945 tarihinde 266 508 
liraya, dördüncü ihale 2 . 3 . 1946 tarihinde 
106 346 liraya, beşinci ihale 2 . 9 . 1946 tarihinde 
41 173 liraya yapılmıştır. Yekûnu yukarda ar
zettiğim gibi, 747 405 liradır. Bu yolun mevzuu-
bahis binaların önüne tesadüf eden kısmı imlâ 
değil terastır. Bu teras sütunlar üstüne istinat 
ettirilmiştir. Bundan mütevellit fazla masraf 
69 772 liradır. Teras inşasiyle kazanılan saha 
1 500 metre karedir. Yani, metre karesi Bele
diyeye 45,5 liraya mal olmuştur. 

(Bu münasebetle bu arsalar civarında yapı
lan iki numaralı park, taşlık kahvesi ve diğer 
tesislere sarfedilen ve 'bu miktarda dafh.il olmıyan 
paraların yekûnu 5 213 741 lira 95 kuruştur). 

istanbul valiliği ile yapılan temas neticesinde 
buradaki tatbikatın şehir mütehassısı Müsyö 
Prost'un yaptığı ve 5 Şubat 1940 tarihinde 
Bayındırlık Bakanlığınca tasdik edilen plâna 
müstenit olduğu anlaşılmıştır. Ancak tasdikli 
plânda bu yol 15 metre gösterilmiş iken teras 
yapılmak suretiyle 20 metreye iblâğ edilmiş ve 
bu husus için plânda bir tadilât yapıldığı kay
dına tesadüf edilmemiştir. Bundan başka bu plâ
nın beş senelik plâna dâhil olup olmadığı me^ 
selesi de cayî Utkik görülmüştür. Diğer taraf-
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5 213 749 95 Yekûn 

Bu yekûna orada yapılmış olan stadyum ve-
sair tesisler dâhil değildir, onlarla beraber ye
kûn 13 milyon liraya çıkıyor. 

Yukardan beri verdiğim izahat her halde 
dikkat nazarınızı çekmiş olacaktır. Arsa kıy
metlerinin gittikçe artmış olması lâzımgeldiği 
halde satmalma fiyatları gelişigüzel küçük 
mikyaslar dâhilinde değişmekte ve satışlar mah
dut iki üç zat uhdesinde vâki olmaktadır. 

Bu senelerde o civarda satılan arsa fiyatları 
5-6 misli olduğu düşünülebilir. 

Büyük bir ana yolun geçmesi mukarrer olan 
böyle bir mahalde arzettiğim satışların vâki ol
ması hususunda Cemal Sipahi'nin bir tesire mâ
ruz kaldığı da varidi hatır olabilir. Fakat tak
dir edersiniz ki. bu deruni bir keyfiyettir. Ha
kikaten böyle olup olmadığının ispatı bizzat 
Cemal Sipahi tarafından dermeyan edilmedikçe 
mümkün değildir. 
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tan yine bu civardaki başka bir yol güzergâhı 
değiştirilmiş ve bu. suretle hâsıl olan yol fazla
sından 54 metre karelik kısmı satılmıştır. Bu 
tadilât sonradan Bayındırlık Bakanlığınca 
4 Mart 1944 tarihinde tasdik edilmişse de yol 
fazlasının satışına encümence karar verilmiş ol
ması muhtacı tetkik görülmüştür. 

Taşlık meselesinin; almış olduğumuz resmî 
malûmata nazaran durumu budur. 

Yukarda da işaret edildiği üzere bu işin bâzı 
taraflarının tahkiki icabettiği mütalâasında bu
lunan Bakanlığımız tahkikat için emir vermiş 
bulunmaktadır. 

Netieei tahkikata göre icabı kanunisi ifa 
edilecektir. 

Bundan başka size bir iki rakam okuyaca
ğım: 

2 770 307 20 İki numaralı parkın istimlâk 
bedeli, 

1 041 677 15 Yolların inşaat bedeli, 
293 272 71 Maçka'daki taşlık yeri inşaat 

bedeli, 
16 886 71 Parkın tanzimi masrafı, 

800 695 46 Maçka'daki taşlık yollarının in
şaatı, 

250 622 11 Maçka kahvehanesi inşaatı, 
27 957 13 Kahvehane mobilyası, 
12 259 48 Hela. 
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Bundan başka plânın değişip değişmediği 

hususunun tahkiki sonunda hakikaten plân de
ğişmeden yol buradan geçirilmiş ve mecmuu mil
yonlara baliğ olan tesisat bu suretle yapılmış 
ise tesiri ve nüfuz meselesi ona göre taayyün 
eder. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlarım; evvelâ Hükümetten yapmış oldu
ğu bu tahkikatı Meclise getirdiğinden dolayı te
şekkür ederken bu işte parmağı olan, eli doku
nan eski vali Lûtfi Kırdar hakkında da tahkikat 
ve takibata girişileceğine emin bulunarak sözüme 
başlıyorum. 

Sayın arkadaşlar; görüyorsunuzya tek par
tinin bu memlekete açtığı ıstıraplar ne kadar bü
yüktür. Biz her gün, her zaman şuradan bu
radan aldığımız malûmatla hükümetimizi tenvir 
ederek milletimize vurulan darbeleri, ıstırapları 
tehvin etmeye çalışıyoruz. Hükümetin de bizimle 
beraber, milletle beraber olacağından zerre, ka
dar şüphemiz yoktur. 

Arkadaşlar; görüyorsunuzya biz hükümdar
lığı yıktık, padişahlığı yok ettik ve onları hu
dut haricine attık. Bizim onların yerine getir
diğimiz insanlar da onlar gibi hareket ettiler. 
Fakat şuna emin olsunlar ki, Türk Milleti katî 
kararını vermiştir. Hiçbir ümit yoktu. Türk 
Milleti kendi iradesine hâkim ve sahip olarak 
sizleri buraya getirdi. 

Haklarını alanlardan istirdat etmek için O, 
sizi bu mevkie getirerek, bütün kuvvet ve kud
retini sizlere verdi. 

Sayın arkadaşlar, aç, sefil, perişan, bakımsız 
Türk Milletinin kahraman vekillerinin, benim 
kendi noktai nazarıma göre, bu memleketin var
lığına el atan insanların hakkından geleceğine 
emin bulunuyorum. 

Arkadaşlar, îçişleri Bakanının vermiş olduğu 
izahat doğru değildir. Kendisine yanlış malû 
mat vermişlerdir. (Gülüşmeler). Mesele öyle 
değidir. Bendeniz şimdi muhtelif noktalardan 
meseleyi tetkik ederek nazarı âlilerine arzedece-
ğim. 

Arkadaşlar, bunun için bir defa Şahinbaş ar
kadaşımızın eniştesi olan Cemal Beyin büyük oğ
lunun bugün timarhanede olduğunu söylersem, 
ıstırabınız biraz daha artar. O kadar büyük taz
yiklere mâruz kalmıştır ki, o kadar büyük işken
celere mâruz kaılmıştır ki en nihayet aklını kay-
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betmiş ve bugün Fransız Hastanesinde bulun- < 
maktadır. Eğer şüphesi olan varsa, tereddüt • 
ediyorlarsa, lütfen kendileri giderler ve görür
ler. 

• Arkadaşlar münakaşaya gelir yeri yoktur. 
Bu ıstırap o kadar büyüktür ki, Türk Milleti 
kararını vermiştir. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Ne de
mek? 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Ka
nun geldikten sonra anlarsınız, Kanun geliyor. 
B. M. Meclisi o kanunu kabul ettikten sonra geV 
recekşiniz ne olacak? Sabırlı olun.. 

ATIF TOPALOĞLÜ (Ordu) — Sen de 40 
bin liranın hesabını ver. 

SİNAN TEKÇLÎO&LU (Devamla) — Ben 
çok arzu ederdim ki, umumi bir şekilde bu iş gö
rülsün ve birçok kıymetli arkadaşlar bu bahis
te bildiklerini söylesinler. Fakat sual benim ol
duğu için yalnız ben söylüyorum. Fakat benim 
aldığım malûmat muhtasardır. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Yalan
dır. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Ya
landır, size göre. Çünkü siz de yalansınız. 

BAŞKAN — Muhavere şekline girmesin! Siz 
devam edin! 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, yalandır diyorlar. Matbuata intikal 
etmiştir. Matbuata intikal etmiş olanı okuya
yım. Fakat belki okurken mübalâğa ederek yan
lış okumuş olabilirim. Müsaade ederseniz kâtibe 
verelim okusun. Buyurun üçüncü sayfa, 

BAŞKAN — Okunmasına lüzum görüyorsa
nız siz okuyun. Böyle bir iddia olmadı. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bu 
bir gazetedir, Bertafsil bu meseleyi ortaya at
mıştır. 

Burada da birçok ihbarlar vardır. İmzalar' 
bende mahfuzdur. 

Birçokları da o zaman tapu ve kadastroda 
ra^ıur olan arkadaşlardır. İmzaları bende 
mahfuzdur. Resmî kayıttır. 

•t Şimdi arkadaşlar, Cemal Sipahi isminde 
bir baytar mütekaidi bu mah Emlâk Banka* 
smdan almış. Vekil beyefendinin yapmış ol- | 
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duğu tahkikata göre kapalı zarf usulü ile alın
mış, vekil bey 31 000 liraya alındığını söylü
yorlar, bende de 6 800 liraya alınmış olduğuna 
dair malûmat var. Tabiî şimdi işe müfettişler 
vaziyed ettikleri için gerek tapudaki ve gerek
se bankadaki kayıtlarla tebellür eder, o za
man kaça alındığı daha iyi anlaşılır ve o za
man da vekil bey bizi tekrar tenvir etmek lût-
funda bulunurlar. Cemal Sipahi bu 6000 met
re yeri 6 800 liraya almış, bu, insana, hakika
ten, garip geliyor. Nasıl oluyor da Emlâk Ban
kası bunu böyle münakaşaya koyuyor da bir 
baytar mütekaidi gelip bunu satın alıyor? Za
ten bunun bankaya gelmesi de bir oyun. O 
taşlık denilen mevki bir cami yeridir. Temeli 
atılmıştı. Vakfiye teşekkül etmemiş, diyorlar. 
Nasıl etmemiş? Ondan sonra gelen hükümdar
lar oraya el atmışlar mı? Atmamışlar. Şu hal
de vakfındır o. 

Sonra onun yanında da mezarlık vardır. 
Çok rica ederim inceden inceye tetkik edilirse 
görülür ki bu mezarlıkların belediyeye ait ol
duğu anlaşılır. Bu mezarlık kimindir? Bittabi 
belediyenindir. 

Sonra Ayaspaşa'da da .böyle bir mesarlık 
vardı. Bunlar da bu suretle taksim edilmiştir. 
Sayın İçişleri Bakanı tetkik buyururlarsa bu
rada da birçok pürüzlü işlere tesadüf edecek
tir. Binaenaleyh İstanbul'da oynanan oyunun 
haddi hesabı yoktur. Lütfi. Kırdar birçok ma
nevralar yapmıştır, o Halk Partisinin kıymet
li erkâfUi harbiyesidir. Bu arsalar meselesinde 
Cemal Bey çok sıkıştırılmış ve kendisi 42 bin 
metre mürabbaı arsaya sahip olmak istemiştir, 
fakat sonradan araları açılmış, netice itibariy
le iş mahkemeye aksetmiştir. Mahkemede bir
çok münakaşalardan sonra her iki taraf ta bir
birini anlaşamadan ' dâva etmiştir. Mesele böy
lece kesbikatiyet etmezden evvel Cemal bey 
ölmüş ve oğlu Ankara'ya gidip gelmiş ve onu 
da babası gibi sıkıştırmışlar, neticede 700 met
rekarelik yer İsmet İnönüye 1 775 liraya ve
rilmiştir. 

Ben kendi bildiğime göre ar^ediyorum,? bu 
6 . II . 1942 tarifinde olmu$. Sonra 321 met
resini Gfdelegi almış., Fakat 4 bunun vermiş ol
duğu para üç bin Ura olduğu halde tapjı kay
dına 500 lira olarak geçirilmiştir, vergiden 
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kaçmak için. Sonra 300 metresini de Fuat Ağ- j 
ralı hanımına almış. O da üç bin lira vermiş. 
Şimdi arkadaşlar yine bana verilen malûmata 
göre Fuat Ağralı 'nm hanımı bu araziyi satmış. 
Yine bana verilen malûmata göre arzediyorum, 
bilmiyorum ne dereceye kadar hakikattir Fu
at Ağralı 'nm hanımı bu arsayı 90 bin liraya 
satmış. Çünkü oradaki arsaların beher metre
karesinin fiyatı 350 liradır. Şu hale göre İs
met inönü alışverişten 200 bin lira menfaat te
min etmiş yetmiş beşer bin lira da diğer iki 
kahraman temin etmişler. 

Azizim bunda darılacak hiçbir şey yoktur. 
Hepimiz Türk Milletinin evlâdıyız. Onun men-
fati için çalışıyoruz. Tehlike çok büyüktür, bu 
milletin haklarını almak bize düşmüştür, in
şallah alacağız. Bu iş bittikten sonra bu zat 
tapu kayalarını çıkarmış, tapu senedi burada. 

Diğer t ı r arkadaş yine malûmat veriyor; 
yapılan iuhve parî: için epeyce sıkıştırmışlar, 
neticede geceleri hava alabilmek için her tür
lü mükemmeliyeti temin etmesi için valiye 
emir vermişler, vali de beş milyon lira sarfet-
mek suretiyle sadakatini göstermiştir. Arka
daşlar kanatimce, bu sadık validen bu paraları 
geri almak lâzımgelir. Bu henüz beş senelik 
plâna da dâhil değildir. 

Sonra o virajı yapmak, o vaziyeti temin 
etmek memlekete ağır bir külfete mal olmuş
tur. Eğer bu yol eski yerinde yapılmış olsay
dı bu şatoların hiçbirisi olmıyacaktı. Vali be
yefendi efendilerine sadakat göstermek için 
bunları yaptırmıştır. 

îşte arkadaşlar, bu işleri ne kadar derinleş-
tirirsek alt tarafı her zaman çukura doğru gi
der. 

Şimdi, Demokrat Partinin ilk Hükümetine 
çok ağır vazifeler düşüyor. Biz arkasında ol
duğumuz müddetçe, 21 -milyon Türk Milleti 
arkasında olduğu müddetçe katiyen tereddüt 
etmesin. Bu yolsuz insanları yola getirmek 
için Türk Milletinin yardımcı olduğuna ina
nırım. 

Bizim buraya getirdiğimiz sual takrirleri 
sual takriri değil, birer ihbardır. Bâzıları bu 
sual işlerimizin lüzumsuz olduğunu iddia edi
yorlar. Hiçbir zaman lüzumsuz değildir. Bu 
sualler dolayısiyle Türk Milleti hakkını gas- | 
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bedenlerden hakkını alacaktır. (Bravo sesleri, 
alkışlar) Bunu millet sizden bekliyor. 

Benim daha fazla söyliyecek bir şeyim yok
tur. Yalnız içişleri Bakanının vekilinin de tah
kikatını ikmal ettikten sonra, elimdeki şu do
neleri de kendilerine vereyim ve bu yoldan da 
bir tahkikat yapsınlar. Bilhassa kendilerinden 
istirhamım bu işleri yapanlar hakkında da 
kanuni yollara tevessül etmektir. 

IÇlŞLERÎ BAKANI RÜKNEDDlN NASU-
HİOĞLU (îfdirne) — Arkadaşlar, bendenizin 
demin arzetmiş jolduğum izahat bu mevzu hak
kında Evkaf idaresi ve istanbul'la yapılan te
mas ve istanbul'un vermiş olduğu resmî yazıla
ra müstenittir. Eğer Ibu resmî yazılarda hilafı 
hakikat malûmat mevcutsa bunu yazanları da 
takip ve tecziye ederiz. (BraVo sesleri, alkışlar) 
Şimdi söylediğim gibi, fiyatlar ve tarihler ve alı
cılar hakkındaki resmî kayıt budur. Ama bu ka
dar verilmedi de muvazaalı olarak Ibu kadar 
gösterildi. Bu, nihayet bir tahkikat mevzuudur. 
Bendeniz deminki mâruzâtım ve işaret ettiğim 
şey, evvelâ buradaki ıarsa fiyatları üzerinde 
her hangi bir tesir ve n'üfuz vâki olmuş mudur, 
almamış mıdır? Orada'ki satışların, emsaline na
zaran bir tesir ve nüfuz «İması ihtimali var mı
dır? 

Diğer taraftan bu arsaların kıymetlerinin 
artırılması için plân üzerinde her hangi Ibir te
beddül var ımı, yok mu? Bunu da tahkik mev
zuu olarak aldım. Arsayı kıymelendirmek için 
plânda tebeddül veya Ibeş senelik plân dahilin
de iolup olmadığının tesbiti ve aynı zamanda ra
kamların doğru iolup lol'madığı hususlarının tes
biti için lâzımgelen tahkikatın yapılması emri 
verilmiştir. Arkadaşımın doneleri de bizim için 
faideli olur. 

Nihayet arzettim, ıgerek şahsan bendeniz ve 
gerek millet muvacehesinde vazife almış olan 
Hükümet, her hangi Ibir mevzuda milletin hu
kukuna taallûk eden bir işte her hangi (bir te
reddüt ve iştibahda bulunmıyaeak bir hükümet
tir. (Alkışlar). 

Bu bakımdan Yüksek Heyetinizin ve bütün 
efkârı umumiyenin, Hükümetin (bu hususta hiç
bir tereddüde düşmiyeceğinin bilinmesini tekrar 
isterim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
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2. — Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcı-

oğlu'nun, Amerikan uzmanlarının «Türkiye'nin 
iktisadi bakımdan umumi bir tetkiki» adlı rapo
ru ile Pakistan'da toplanan İslâm Ekonomik 
Konferansına katılan heyete dair Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığından sözlü sorusu (6/79) 

BAŞKAN — Mümtaz Kavalcıoğlu burada 
mı efendim? 

MÜMTAZ KAVALCIOĞLU (Kocaeli) — 
Buradayım, 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Ti-
caret Bakanı seyahate çıktılar. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı sayahate çıktık
ları için bunun cevabı bugün verilemiyecektir. 
Bu maddeyi geçmek icabediyor, gelecek Birle
şimde gündeme alınacaktır. 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
il, ilce ve bucaklarla köylerimizin haritaları ve 
içme suları hakkında Bayındırlık Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/81) 

BAŞKAN — Mehmet özbey burada mil. 
(Burada sesleri). 

BAŞKAN — Mehmet Özbey buradalar mı? 
(Burada sesleri) 

B. M. Meclisi (Sayın Başkanlığına 
1. — Birçok il, ilce, bucak ve köylerimizin 

henüz harita ve imar plânları yapılmamış inşaatta 
alabildiğine ve gelişigüzel devam edip gitmekte-
tedir? Yollarımız da yok. 

2. — Yine birçok il, ilce ve köylerimizde iç
me suları pek perişan ve gayrisıhhi vaziyette
dirler. 

3. — Halen İller Bankası bu çok hayati ve 
zaruri olan ihtiyaçları karşılıyamıyacak bir du
rumdadır ; bunların süratle yapılması hususunda 
İller Bankasının takviye veya Bakanlıkça baş
ka tertipler alma hususunda bir kararı olup ol
madığını Sayın Bayındırlık Bakanının Meclis 
kürsüsünden sözlü olarak ajçıklamada bulunma
sını rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

ÇALIŞMA BAKANI VE BAYİNDİRLİK 
BAKAİI VEKİLİ HASAN POLATKAN (Eski
şehir) — Arkadaşlar, halen yürürlükte bulunan 
3611 sayılı Teşkilât Kanununa göre Bayındırlık 

Bakanlığı şehir ve kasabaların harita ve imar 
plânları ile içme sularının tetkik ve tasdikin» 
yetkili bulunmaktadır. Bu projelerin yaptırıl
ması ve tatbik edilmesi işleri ise belediyelere 
ve 4799 sayılı Kanunla teşkil edilmiş bulunan 
İller Bankasına terettüp etmektedir. 

Soruda mevzuubahis edilen işleri başarabil
mesi için İller Bankasına yeni bir şekil verilmesi 
veya bu bankanın takviye edilmesi hususunda 
İçişleri Bakanlığımızın tetkikleri mevcut ise bu 
mevzular hakkında izahat vermeye İçişleri Ba
kanı arkadaşım yetkili bulunmaktadır. Soru 
sahibi sayın arkadaşım soruyu İçişleri Bakanı 
arkadaşımıza tevcih ettiği takdirde gerekli iza
hat ve malûmatı alabilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın -arka

daşlar, Bakanımızın verdiği izahattan dolayı 
kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, 63 vilâyetimiz ve 630 belediye
miz ve 40 binden fazla köyümüz vardır. Bunla
rın içerisinde tamamiyle suyu, elektriği ve kana
lizasyonu olmıyan binlerce yerimiz var. Ben bu
nu seçim devresinde birçok köyleri gezdiğim za
man gördüm ki, ahırlarının içinden köyün içe
cek suyu geliyor. Çamur gibi şehirin içecek su
yu geliyor. Hastalık namütenahi. Arkadaşlar 
bu köylerdeki, şehirlerdeki, belediyelerdeki bu 
namütenahi akıp giden, asırlarca devam eden 
yarayı dindirmek için görevli teşkilât Devleti
mizde ancak Bayındırlık Bakanlığıdır. Bayın
dırlık Bakanlığı bu ödevi son zamanlarda İller 
Bankasına vermiştir -arkadaşlar. 

Bir şehrin suyu ve elektriğinin yapılması için 
evvel emirde o yerin haritası ve plânı yapılması 
lâzımdır. Bu olmadan o kasabaya su, elektrik 
tertibatı yapılması mümkün değildir Şimdiye 
kadar gerek Bayındırlık Bakanlığında ve gerek
se İller Bankasında ve alâkadar dairelerde yap
tığım tetkiklerde arkadaşlar, ancak 400 şehri
mize su ve elektrik temin edilebilmiştir. Diğer
lerinin yapılabilmesi için mütehassıs fen heyeti 
bugünkü şartlar dâhilinde çalışmak şartiyle -an
cak 150 sene beklemekle bunlar yapılabilecektir. 
Buna birçok yüksek mühendis arkadaşlar ve fen 
heyeti ittifakla karar vermiştir. Bunun temini 
için memleketimizin böyle uzun seneler, yıllarca 
ve hattâ asırlarca beklemeye tahammülü kalma
mıştır. Bunun ancak en kısa bir zamanda yapı
labilmesi, 10 senede bitirilebilmesi için Bayın-
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dirlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve aynı za- I 
manda Harita Genel Müdürlüğünün iş birliği 
yapması ve işi ciddî surette ele alması ile müm
kün olacaktır. 

Aksaklıklar nelerdir, huzurunuzda kısaca 
bunları da arzedeyim arkadaşlar, gerek Bayın
dırlık Bakanı ve gerekse iller Bankası eski bir 
sistemle, geçen senelerin sakat bir sistemiyle iş
leri devam ettirmektedir. Bir defa usulleri ar
kadaşlar plânçete denilen sakat bir usuldür. 

Küçücük Tefenni kasabasının plânını tahak
kuk ettirmek için adım adım takip ettirerek 
ancak dört senede tahakkuk ettirebildik. On
dan sonra da su, elektrik, kanalizasyon, parkı 
ve bahçesi gelecektir. 

Sayın arkadaşlarım, bugün artık plânçete 
usulü kalkmıştır, fotoğrametri usulü ile hava
dan fotoğraf alarak uzun bir işi en kısa bir za
mana sıkıştırmaktır. Bu usul nasıl olur, onu da 
kısaca arzedeyim: 

Şimdi sayın arkadaşlar, bu işler devam eder
ken Bayındırlık Bakanlığı şehrin, köyün bu ha
yati işini îller Bankasına haklı olarak vermiş
tir. îller Bankası da mütemadiyen şikâyetle kar
şı karşıyadır. Diyor ki bu işler esasen gecik
miştir, binaenaleyh biz ne yapalım. Biz de îller 
Bankasının huzuruna 6-7 defa gidiyoruz. 

Bir defa îller Bankasına verilen vazife de 
mahalline gidilerek bir hayli tetkik ile uzuyor. 
îkinci defa avam proje yapılıyor, üçüncü de 
1/500 ve 1/1000 de yapılan avan proje için; 
dördüncü katı proje hazırlanıyor. Daha sonra 
hesapları ve cetvelleri tetkik ediyor. Bu da ay
larca sürüyor. Nihayet yerinde bir de kontrol 
işi yapılıyor. Sonra da 3611 sayılı Kanun yet
kisi olan Bayındırlık Bakanlığı Bakanın yap
mış olduğu bu işleri kontrol vazifesini yapacak
tır. Ama hiç olmazsa işin bitiminde bir defa 
kontrol etmesi yerinde olur. Çünki yıllarca sü
rüyor, 4-5 sene sürüyor. Bunu hem Bayındırlık 
Bakanı ve çok sayın müsteşarı olmak üzere kıy
metli teşkilâtı ve îller Bankası kabul ediyor, 
bu fikre taraftardır. Hülâsa 5 defa, 8 defa kont- I 
rol değil işin bitiminde bir defa kontrol yerin
de olur. Mütaaddit müracaatlar var ben işin ba
şında olduğum halde küçük bir kasabanın işini I 
dört senede çıkarttım. Hülâsa, bu kırtasiyecili
ğe,katiyen son yermek mecburiyetindeyiz. îşin 
ihale kısma o kadar, uzamaktadır. ki bir misal 
işi ihaleye çıkartmak için 3 gün, gazetelerle ilân I 
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edilmesi için 10 gün, ilân müddeti 15 gün, ek
siltme yapılması ve Bakanlığın tasdiki için 2 
gün, müteahhide tebligat için 3 gün, müteahhi
din imzası 15 gün, mukavelenin Sayıştay tara
fından vize edilmesi için 5 gün, müteahhidin 
işe başlaması için 30 gün daha arkadaşlar tam 
93 gün oluyor. Bir müddet sonra da kış geliyor. 
Kırtasiyecilik senelerden beri devam edip gel
mektedir. Kırtasiyeciliğe son vermek inşaallah 
bizim parlak devrimize nasip olacaktır. Bunu 
şahsan huzurunuzda tekrar etmeyi bir vazife 
biliyorum. Hepimiz her gün aldığımız mektup
lardan yüzlercesi daima gönderdiği bir yazının 
tarih ve numarasını sormaktadır. Anayasamıza 
göre Hükümet mutlaka yazıyı alıp almadığını 
sahibine bildirmek mecburiyetindedir. Bu eski 
hükümetler zamanında böyle idi, şimdi de bâzı 
Hükümet dairelerince aynı kırtasiyecilik devam 
ettirilmektedir. 

BAŞKAN — Mehmet Bey mevzu dâhilinde 
konuşun lütfen. 

MEHMET ÖZBEY (Devamla) — Mevzu da
hilinde kalıyorum efendim. 

Netice arkadaşlar, bilhassa imar plânları 4 
ayda bitirilmesi lâzımgelirken 4 sene sürünce
mede bırakıldığını görüyoruz. 

Sayın arkadaşlar, bu işlerin süratle yapılma
sı ve halli için bir tek şart vardır. Memleketi
mizde en müspet iş yapan ve çalışan Bayındırlık 
Bakanlığı ve onun kıymetli elamanları bu dere
ce geceli gündüzlü çalışarak Harita Umum Mü
dürlüğündeki son sistem havadan fotoğraf alma 
usullerinden istifade ederek bu işleri 10 senede 
ikmal etmeleri mümkündür. Halbuki 150 senede 
ikmal edilebileceği ifade ediliyor. Fakat arzet-
tiğim gibi iş birliği yapılırsa ve son fennî va
sıtalardan da istifade edilirse bu işlerin kısa bir 
zamanda bitirilmesi imkân dâhiline girer. 

Bugün Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
nün 14 milyonluk büteçsi vardır. Arzettiğim gi
bi onunla da iş birliği yapması faydalı ve çok 
yerinde bir şey olacaktır. 

Yol işlerimize gelince : Gerek şehirlerimizin 
ve gerekse köylerimizin yolları pek perişandır. 
150 bin kilometrelik yolun yapılması için asırlar 
lâzımdır. Ben kışın bir saatlik köyümüze at üs
tünde bir günde ancak gidebildim. Çünkü.yağmur
dan yollar jbalçık çamur haline gelmişti yte irtibat 
kesilmişti. ıBu sene birçok köylerimizde imece IUSU-
liyle köylülerimiz yollarını yapmaya başladılar. 



Sayın arkadaşlarım, bütün Türk köylüsünün 
bu yüksek heyetten beklediği bir tek şey vardır. 
Verdikleri yol paralarının ancak ve ancak kendi 
yollarında kullanılmasını, kendi yollarına sarf-
edilmesini beklemektedirler. Şimdi verilen yol 
parasının % 20 si ancak yola sarfediliyor, 
% 80 i maaşlara, makam evlerine şuraya 
buraya gidiyor. Sonra meselâ eski iktidarın 
bir Başbakanı geliyor veya biri Bayındırlık Ba
kanı oluyor. Keçiören'de bir ev yaptırıyor. Der
hal oradan evinin önünden çifte asfalt geçiriyor. 
Benim memleketimde ise bir taraftan diğer ta
rafa gidebilmek için irtibat yoktur. Bir hasta, 
vaktinde sıhhi bir müesseseye veya bir doktora 
yetiştirilemediği için ölüyor. 

Onun için arkadaşlar, sizden ricam; köylümü
zün vermiş olduğu yol parasının mutlak surette 
kendi köy yollarına sarfedilmesinin düstur hali
ne getirilmesinin kabul edilmesidir. 

Sayın arkadaşlar, 40 bin köyümüzden hiçbiri
sinin plân ve haritası yoktur. Inşaallah köyleri
mize süratle refah götürmek şerefi bize ait ola
caktır, Gece gündüz köylerimizi düşünmek bizim 
için borç olacaktır. 

Sözümü Atatürk'ün kısa bir vecizesiyle biti
receğim. «Türk'ün sahibi hakikisi ve efendisi 
hakiki müstahsil olan köylüdür. Yedi asırdan be
ri cihanın dört köşesine sevkedilerek kanlarını 
akıttığımız, kemiklerini yabancı topraklarda bı
raktığımız ve yedi asırdan beri emeklerini elle
rinden alıp israf ettiğimiz ve buna mukabil dai
ma tahkir, terzil ile mukabele ettiğimiz ve bunca 
fedakârlıklar hakaret derecesine indirdiğimiz bu 
asil sahibin önünde bugün ihtiramla hakiki vazi
yetimizi alalım.» 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar; sayın Bur
dur Milletvekilinin Bayındırlık Bakanlığına 
tevcih ettiği sualin bana devredilmesinden do
layı hazırlıklı değilim. Onun için bugün Mec
lise mâruzâtta bulunamıyacağım. Yalnız şu
nu da arzedeyim ki sayın arkadaşımızın bu İl
ler Bankası meselesini ele alması benim için 
Büyük Meclise maruzatta bulunmak •;ve malû
mat vermek bakımından iyi bir vesile olmuş
tur. Esasen bu mevzu üzerinde Hükümet cid
diyetle durmaktadır, bir komisyon bunun üze-
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rinde çalışmaktadır. Onun için gerek bu ko
misyonun neticei mesaisi ve gerekse bunun 
üzerindeki esaslar hakkındaki maruzatımı an
cak 15 gün sonra arzedebileceğim, o zamana 
talikini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

4. — Denizli Milletvekili Hüsnü Akşit'm, 
memurların tâyin ve nakil işlerinin bir prensi-
pe bağlanması hakkında Başbakanlıktan olan 
sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Samed Ağaoğlu'nun sözlü oeyabı (6/82) 

BAŞKAN — Hüsnü Akşit burada mı? (Bu
rada sesleri) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sabık iktidarın en çok tenkide uğrıyan hu

suslardan birisi de şahsi nüfuz ve tesirlerle 
memur tâyin ediş ve nakli idi. Bu sebeple An
kara âdeta kendini tâyin veya naklettirmek 
istiyen memurların bir ziyaretgâhı oluyor; her 
memur Ankara'ya gelince şu veya bu tesirle 
işinin olacağı kanaatini taşıyarak ve bir sürü 
masraf ederek yaptığı bu yolculuğu ya istira
hat etmesi için kendisine verilen senelik me
zuniyetinden bilistifade veyahutta bir rapora 
dayanmak suretiyle yapıyordu. Bu gelişte ya 
muvaffak oluyor veyahut kuru bir vait ala
rak ayrılıyordu. 

Netice itibariyle işini yaptırmak için nü
fuz sahibi bir şahsa dayanma zihniyeti hemen 
bütün memurların haleti ruhiyesine hâkim du
rumda idi. Bu istikrarsızlık memurlar arasın
da maddi ve mânevi büyük bir huzursuzluk 
yarattığı için kendilerinden beklenen randı
man alınamıyor ve bu yüzden halk ta işlerinin 
zamanında görülmemesi yüzünden daima müş
teki vaziyette kalıyordu. 

Bugün de yani iktidarı devir aldığımız 
gündenberi bu maksatlarla birçok memurların 
Ankara'ya gelip gerek doğrudan doğruya ve 
gerekse milletvekillerini veya başka tanıdık
larını vasıta yaparak kendileri nakil veya tâ
yin ettirmeye çalıştıklarını görmekteyiz. 

1. — Memleketin her vilâyeti aynı derece
de memura refah temin edecek durumda olma
dığı bir hakikattir.-' Bu haller karşısında me
murların mümkün 'olduğu kadar fark gözetil
meksizin sadece çalışanı takdir ve teşvik 'dü
şüncesiyle bu tâyin ve nakil işlerinde Hükü-
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metin bir prensip kararma varıp varmadığının 
varmışsa neden ibaret bulunduğunun, 

2. — Yaşama şartları daha müsait olmı-
yan yerler hakkında Hükümetin mahrumiyet 
mmtakası diye bir ayırma düşünüp düşünme
diğinin açıklanmasını saygılarımla arzederim. 

Denizli Milletvekili 
Hüsnü Akşit 

BAŞKAN — Buyurun Başbakan Yardımcısı. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 

BAKANI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Denizli Milletveki
linin sözlü sorusu iki kısımdan ibarettir. 

Birisi, daha evvelki iktidar zamanında şahsi 
nüfuzlarla ve tesirlerle memurların tâyin, nakil 
ve terfi gibi muamelelerine şimdi de devam edi
lip edilmediği ve bunlar hakkında Hükümet bir 
prensip kararma varıp varmadığı; 

İkincisi; bir kısım mmtakalarımız için mah
rumiyet mmtakası ismini vererek bir takım hu
susi tedbirler düşünülüyor mu?. 

Maruzatım kısa olacaktır: 
Mevzuatımızda memurların tâyin, terfi ve 

nakli için mevcut hükümler yanında iktidara gel
diğimiz günden beri eski iktidarın halkımız ta
rafından nihayetsiz şikâyetleri mucip haleti ru
hiye ve zihniyesini taşımıyan, bu haleti ruhiye 
ve zihniyeyi terketmiş bulunan, terketmek kara
rında olan memurlarımızı her şeyden evvel ter
cih ediyoruz ve butercihe daima devam edeceğiz. 

Prensip kararımız budur ve bu partimizin, 
iktidarımızın ve Hükümetimizin prensipidir. 

HÎKMET FIRAT (Malatya) — Anlaşılma
dı. . 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Anlaşıl
madı ise tekrar ediyorum. Hükümetimizin pren
sip kararı şudur : Câri mevzuatımızın yanı ba
şında demokratik zihniyeti benimsemiş, halka iyi 
muamele yapmış olan memurları arayıp bulmak, 
tâyin etmek, tercih etmek her şeyden evvel mev
cut mevzuatımızın yanındaki en baş prensipleri-
mizdir. 

İkincisi: İktidara geçtiğimiz günden beri Hü
kümetimiz Yüksek Meclisinize tercüman olarak 
birkaç defa arzetmiştir ki, memleketi Şark, Garp 
Şimal, Cenup gibi mahrumiyetler mıntakaları 
mefhumu dâhilinde bölgelere bölmekten içtinap-
ettik ve içtinabedeceğiz. 'Kanaatimiz odur 
ki; memleketin Şarkı ile Garbinde mah-
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rum mıntaka diye addedilen bâzı coğrafi mıntı
kalarında vatandaşlarımızın vasati hayat şartı 
hemen hemen müsavidir. Bunun içindir ki, biz 
memurlarımızı vatanın her köşesinde en yüksek 
refah seviyesine götürmek kararındayız. Tedbir
lerimiz buraya müteveccih olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
HÜSNÜ AKŞİT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar; Hükümete1 tevcih ettiğim soru; bu
gün olduğu kadar dünü de meşgul eden bir ko.-
nu olmuştur. Memleketin bugünkü ve yarmki 
yaşayışına tesiri olan ve olacak olan bu dâva
yı ; 14 Mayıs zaferiyle hakiki halk iradesinin 
ilk defa olarak tecelli ettiği b,u muhterem 
Meclisinizin ve onun teşkil ettiği Hükümetin 
halledeceğine emin olarak sorumu tevcih etmiş 
bulunuyorum. 

Arkadaşlarım; C. H. Partisi İktidarının en-
çok tenkide uğrıyan hususlarından birisi de, 
memur nakil ve tâyinlerine bir düzen vermemi
şi olmuştur. Öğünlerde bir memur kendini bir 
yerden, diğer yere naklettirmek için ya uydur
ma bir rapor veyahut Hükümet nezdinde itibar
lı bir şahsı tavsiyeei olarak bulmak ve onun 
yardımına, delâletine sığınmak mecburiyetinde 
kalıyordu. Mevki ve ikbalde yakın akraba ve 
yaranı olanlar kendilerini hiç güçlük çekmeden 
memleketin en güzel yerlerine naklettirmek 
imkânlarını buluyor,, diğer taraftan memlekette 
birçok eserler kazandırmış, doğruluk ve dürüst
lüğün en güzel numunelerini vermiş olanlar 
kenlilerini tesadüf ve talihin cilvesine bırakı
yorlardı. 

Memuriyet kademelerinin en iyi, en güzel 
yerlerine yaranı yerleştirmekten, bu gibi kıy
metlere yer kalmadığı su götürmez bir hakikat
tir. 

Bu sebeple, Ankara, çoluk çocuğunun na
fakasından kestiği veya son aldığı maaşla ya 
tanıdığı milletvekilleri vasıtasiyle veyahut doğ
rudan doğruya ait olduğu Bakanlığa müracaat 
ederek yalvarma ve dilenmelerle arzusunu istih
sale çalışan memurların bir muhaceret yeri olu
yordu ; 14 Mayıs seçimleriyle meydana gelme bu 
Meclisten her şeyde olduğu gibi bu yolda da 
bir deva beklemek bu milletin hakkı idi. Çünkü 
bizler onların duygu ve düşüncelerini yakinen 
duyan ve onlardan ayrılmasına imkân olmıyan 
bir parça idik. Bugüne kadar bu yolda bir işa
retin mevcut olmayışı nakil ve tâyinlerin bir 
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prensibe bağlanmayışı, Öyle zannediyorum ki, 
beni olduğu gibi birçok milletvekillerini de muz-
tarip kılmaktadır. Bugün Bakanlıklar hakikata 
uymıyan raporlar veya diğer vasıtalarla ken
dilerini nakil ve tâyin ettirmek istiyen me
murlarla doludur. Tavsiye edilenlerin içerisin
de hakikaten mümtaz kıymetler olduğu kadar 
beceriksiksizleri hattâ kötülükleriyle mahallî 
halkın nefretini mucip olanlar da mevcuttur. 

Aradaşlar; bu dâvada nereye kadar gidildiği 
ve gidileceği henüz meçhulümüzdür. Hâlâ bu
gün destiyi kıranla suyu götüren bir, kötü zih
niyetini ortadan kaldıracak bir emmare mev
cut değildir. Bu arada Sıhhat Bakanlığının son 
günlerde hakikate mugayir rapor veren doktor
lar hakkında takibat yapacağı yolundaki tami
mini gaztelerde okumuş olmakla bü
yük bir kıvanç duyduğumu ve hakikaten derin 
bir yaraya dokunulmuş olduğunu işaret edip 
takdirlerimi arzetmeden geçemiyeceğim. 

Bugün hâlâ ne teftiş teşkilâtına ve ne de 
sicile tam bir kıymet verilmiş değildir. Bir 
Devlet teşkilâtında memur nakil ve tâyinlerin
de sicil esas olmaz, her iş tavsiye ile yürüyecek 
olursa o Devletin istikbalinden endişe duymak 
yerinde olur. Bugün Devlet memurlarının na
kil ve tâyinlerinde katiyen adalet yoktur. Na
kil ve tâyinlerde adalet olmıyan bir yerde şevk 
ve aşk olmaz. Bugün hâlâ memuriyet bir hiz
met ve başarı yeri değil, atıfet halini muhafaza 
etmektedir. 

Bazı Bakanlıklar şark hizmeti diye bir esas 
kabul etmişler, diğerlerinde bu yoktur. Hiç bir 
Bakanlığın usul ve nizamı diğerlerine uyma
maktadır. Her bakanlık, kendi memurlarına bir 
mümtaziyet yaratma sevdasında olursa böyle 
bir idarede insicam ve ahenk olur mu? 

İstirham ediyorum arkadaşlar, Hükümetin 
ifade ettiği gibi, memleektin her köşesi bizim için 
mukaddes bir yurt toprağıdır, onun şarkı da, 
garbı da birdir; fakait ortada bir hakikat varsa 
o da, Hakkâri ile istanbul'un, ve hattâ Trabzon'
la tzmiri'in geçinme ve medeni ihtiyaçları te
min bakımından aynı şartları haiz olmayışıdır. 
Bu nakil ve tâyinlerde biz iktidar mensupları
nın biraz feragat ve fedakârlıkla hareket etme
miz bu meselenin halline kâfidir. Evvelâ Hü
kümet bu işi memurların'çalışma ve başSrı esas
ları dairesinde, siyasi mülâhazaların dışında 
bir prensip karariyle halleder ve prensipin Baş-
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bakandan tutunuz da kaymakama varıncıya ka
dar ihlâl edilmeden tatbikini bütün millet göz
leriyle görürse bu yoldaki üzüntü ortadan kal
kacaktır. Biz böyle bir prensip kararını alıp 
tatbika mecburuz. Çünkü memur kendi akran 
ve arkadaşlarının şu veya bu şahsın tesirinden 
uzak olarak müsavi şekilde tâyin ve naklini gör
dükçe şevki artar işte o zaman Sayın Başbakan 
Yardımcısı Samet Bey arkadaşımızın ifade ettik
leri gibi.... Şu arada şunu arzetmek isterim ki, 
bu sorumu vermeden önce Sayın Burdur Millet
vekili Mehmet özbey arkadaşımızın tatilden ev
vel verdiği sözlü sorularına Samet Beyin vermiş 
oldukları cevapta «Biz her şeyden evvel halka 
hizmet etmesini ve güler yüzle muamele etmesi
ni bilen memur istiyoruz» buyurmuşlardı, ben
deniz ondan ilham alarak bu notlarımı hazırla
mış bulunuyorum. 

Saym arkadaşlar, Samet Bey arkadaşımızın 
ifade ettikleri gibi, güler yüzle halkın huzuru
na çıkar. Müsavatsızlıktan doğan mânevi üzüntü, 
sizi temin ederim ki, arkadaşlar, maddi üzüntü 
kadar acı ve hattâ memurları ümitsizliğe düşür
mek suretiyle bâzı hafif iradeli memurların kö
tü yola sapmasına bile sebebiyet verir. 

Arkadaşlar, üzerinde durulmaya ihtiyaç gös
teren diğer bir mesele de; bir memura muhtelif 
vazifeler, tâbiri diğerle, ek görevler verilerek 
fazla maaşla taltif ve bu arada mütekait 
memurların tekrar yeni vazifelere tâyinidir. 

Şüphe götürmez bir hakikattir ki, bugün 
memlekette işsizlik içinde kıvranan ve oldukça 
bir yekûn teşkil eden bir münevver kütle mevcut
tur. Bu gibi ehliyetli işsiz münevverler dolaşır
ken v bir taraftan da tensikattan bahsedilirken 
nasıl olur da bir memura, ek görevler verilmek 
suretiyle taltifi cihetine gidilir, nasıl olur da 
fizyolojik kaidelerin, artık çalışma kudretini kay
bettiğini bildirip bu husus mevzuatiyle de ifade 
edildikten sonra; bu mütekait ve istirahate muh
taç arkadaşlar tekrar Devlet işlerinde çalışmaya 
mecbur edilir? Eğer tekaütlük maaşları yetmi
yorsa, bu, ayrı bir mesele. Zannetmiyorum ki, 
bu millet kendisine senelerce feragat ve fedakâr
lıkla hizmet eden memurların istirahate muhtaç 
olduğu bir zamanda yetecek bir parayı vermek
te tereddüt etsin. BüÇün bunlarda bir prensibe 
varılır ve bu halîıerkesçe bilinendir haMka^har 
line gelirse, çalışmıyan, zamanlı zamansız işlerini 
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uzatıp günügününe yapmak istemiyen memurlar, 
mutlaka bir gün istenirse, Başbakanın oğlu dahi 
olsa, atılacağına kanaat getirir ve işlerine dört 
elle sarılır. Bize bu gibi işlerde en çok yardımcı 
her hangi bir tesirden uzak bir hâkim gibi vic
danının sesini duyup raporunu veren sicil âmir
leri ve müfettişler olacaktır. Sicil âmirleri ve 
müfettişlerin raporlarını hiç tereddüt etmeden 
tatbik etmek lâzımdır. Çünkü onda tereddüt 
edersek âmir veya müfettişten şüphe etmiş olu
ruz ki, esasen o makamda öyle bir şahsın tutul
ması Hükümet için en büyük bir kabahat olur. 

îşte arkadaşlar; bütün tarihimiz boyunca bi
zi meşgul eden ve zamanla biraz daha mutedil 
ve ifrata varan bu hallere son vererek bu mem
lekete mamureler kazandıran ve kazandıracak 
kıymetlere icabında geniş mesuliyetler kadar sa
lâhiyetler de tanıyarak kollarından tutup en iyi 
yerlere ve mevkilere getirelim ki, bu suretle ça
lışanın takdir edilmesi şerefi, milletin hakiki ira
desini temsil ©den ve mensubu olmakla şeref duy
duğum Demokrat Partiye nasip olsun. (Soldan, 
alkışlar). 

5. — Gümüşane Milletvekili Kemal Yörük-
oğlu'nun, Van İlinin 1950 - 1951 ders yılında 
ilköğretim durumu için ne düşünüldüğüne da
ir sorusuna Milli Eğitim Bakanı Tavfik İleri'-
nin sözlü cevabı (6/87) 

10 . VII . 1950 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Van İlinin ilköğretim durumu aşağıda gös
terilmiştir. 

1. — Van ilce merkezi 5 ilkokul 28 öğret
men, köylerinde 32 okul 11 öğretmen olup bun
lardan 26 sı bağımsız eğitmenliktir. 

2. — Başkale merkezinde bir okul 3 öğret
men, köylerinde yalnız bir okul ve bir öğret
men. 

3. — Çatak merkezde bir okul bir öğret
men, köylerinde bir tek okul dahi yoktur. 

4. — Erciş merkezde bir okul 8 öğretmen, 
köylerinde 8 okul 7 öğretmen 5 eğitmen olup 
bu okullardan dördü bağımsız eğitmenlidir. 

5. — Gevaş merkezde bir okul 2 öğretmen, 
köylerinde yalnız bir okul ve bir öğretmen 
vardır. , 

6. — Çl-ürpmar merkezde bir okul bir öğ
retmen, köylerinde iki okul 2 öğretmen ve 2 
eğitmen vardır. 
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7. — Muradiye merkezde bir okul 3 öğ

retmen, köylerinde üç okul 3 öğretmen vardır. 
8. — Özalp merkezinde bir okul bir öğret

men, köylerinde dört okul iki öğretmen 3 eğit
men olup bu okullardan üçü bağımsız eğitmen
lidir. 

9. — Şehir ve kasaba merkezlerinde yu-
kardaki vaziyete göre 12 okul 47 öğretmen, 
köylerde 51 okul 27 öğretmen 40 eğitmen olup 
bu 51 okuldan 33 ü bağımsız eğitmenli oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Yukardaki hazin manzara, yurdumuzun di
ğer bölgelerindeki maarif durumiyle mukaye
se edilirse sabık iktidarın 27 sene gibi muaz
zam bir zaman içinde Doğu illerimizi her sa
hada olduğu gibi vatandaşın seviyesinin yük
selmesinin ana temel ve dâvasını teşkil eden 
kültür sahasında da dikkat ve ibrete şayan 
derecede ihmal ettiğini bütün vuzuh ve sara-
hatiyle tebarüz ettirmektedir. 

Söylemeye hiç hacet yoktur ki bu ibret ve 
ıstırap verici büyük ihmallerin kurbanı olan 
Van Vilâyetinin mektep ve öğretmen dâvası
nın derhal ve plânlı bir şekilde ele alınması ar
tık münakaşa kabul etmez bir zarurettir. 

Bu itibarla önümüzdeki tedrisat yılı baş
lamadan evvel yukarda mevzuubahis husu-
sat hakkında ne gibi tedbirler düşünülmekte 
olduğunu ve bu mevzuda Hükümetin bir plân 
tanzim ve tesbit etmiş olup olmadığını ve ha
len köylerde ve ilçelerde okul inşasına başlan
mış olup olmadığını Millî Eğitim Bakanı ta
rafından sözlü olarak ve işin ehemmiyetine bi
naen tedris yılı da Kasım devresinden evvel 
başlıyacağma göre Meclisin tatilinden evvel 
muktazi izahatın verilmesini saygı ile rica ede
rim. 

Gümüşane Milletvekili 
; Kemal Yörükoğlu 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Muhterem arkadaşlar, Van îlimiz, 
diğer Doğu illerimizin birçoğunda olduğu gibi, 
ilk tedrisat baımından çok geri kalmış bir ilimiz
dir. Fakat biliyorsunuz, Demokrat Parti iktida
rı, başlamış ve yarılanmış bir bütçeyi eline aldı. 
Demokrat Parti iktidarı ilk olarak bütçesini 
1950 - 19,^1 yılı için hazırlamaktadır. Yapıla
cak iş ancak bütçenin ve bütçeye Maaırif Vekâ
leti için tahsis edilen paranın bilinmesi ile müm
kündür. 
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Geçenlerde bir toplantıda bu ciheti arzetmiş- I 

tim, bütçenin vereceği fikir üzerine, sadece 
Van değil, fakat bütün memlekete şâmil bir ted
ris ve inşa programına gideceğiz. Bunu ayrıca 
yüksek huzuunuza arzedeceğim. j 

Yalnız şu kadarını, Millî Eğitim Bakanı ola
rak arzetmek isterim ki, Maarif Vekâletine tah
sis edilecek paranın çok büyük bir kısmını, se
nelerden beri her bakımdan ve bilhassa kültür 
bakımından ihmal edilmiş olan Doğu illerimize 
tahsis etmek başlıca karar ve vazifemizdir. (Sol
dan: Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu şene Van îline öğretmen okulu mezunu 
21 arkadaşı tâyin etmiş bulunuyoruz. Bunun 
haricinde eski Cumhurbaşkanı tarafından köşk
te yaptırılmış olan ve herkesçe malûm olan bir 
lâboratuvar vardı. Cumhurbaşkanı Celâl Ba-
yar bu lâboratuvarı, Türk çocuklarının istifade
sini temin için 'bakanlığımıza devrettiler. (Al
kışlar) . 

Biz oldukça büyük olan bu lâboratuvann ya
rı malzemesini Burdur için ayırdık, geri kalan 
yarısını da, en ufak bir lâboraftuvar malzemesin
den. dahi mahrum olan Van Lisesine tahsise kav
rar verdik. (Soldan: Bravo sesleri, alkışlar). 

Ve böylece millet parasiyle ve sadece köşk ço
cuklarının istifadesi için tesis edilmiş olan bu 
lâboratuvar Orta ve Doğu Anadolu'nun çocuk
larının istifadesine tahsis edilmiştir. (Soldan : I 
Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRYKOĞLU (Gümüşane) — 

Muhterem aradaşlar; Sayın Millî Eğitim Bakanı I 
aradaşınıızın verdiği malûmattan dolayı o böl- I 
genin i bir çocuğu sıf atiyle kendilerine teşekkür I 
eder ve bu izahatlarından derin bir haz duy- I 
muş olduğumu arzederim. 1 

Muhterem arkadaşlarım, yıllarca sabık Halk 
Partisi iktidarının zulüm, ve itisafına uğramış I 
bulunan, vatandaşlar bir müstemleke muamele- I 
sinden başka birşey tatbik edilmemiş ve reva I 
görülmemiş bir bölgenin çocuğu olmasa idim ve I 
ıstırabını tatmamış olsa idim, yalnız teşekkürle I 
iktifa edip kürsüyü terkederdim. I 

Fakat arkadaşlar; huzurunuzda takririmde I 
arzedilen manzara cidden acıdır. Ve yîÜe arka- I 
daşlar, muhalefet Say4n Adnan Menderes Hü- I 
kümetinin programıntıtenlât ederken realite ile I 
hiçbir münasebeti olmadığını ve bugünkü tak- I 
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ririmin bir vakıa olduğunu da sayın Maarif 
Bakanı tetkika müsteniden beyan ettikten son
ra o tenkidin ne kadar realiteye mugayir ve ne 
kadar hakikatlardan uzak olduğunu görmesey
dim yine bu kürsüden bu mevzuda bir şey söy-
lemiyecektim. 

Muhterem arkadaşlar, müsaade ederseniz o 
satırları okuyayım. 

Bütün bir halk ve millet ölçüsünde maarifi 
ilk defa Cumhuriyet Hükümetleri ele almıştır. 
Türk halkının ümmilikten kurtarılması dâvası
nı bir millî varlık dâvası haline getirmiş olan 
C. H. P. Hükümetleri.. Falan diyor gidiyor. 

Rica ederim arkadaşlar, arzettiğim bu hazin 
manzara, sayın Bakanın da buyurdukları gibi. 
Van'a maksur ve münhasır değildir. Maalesef 
bütün Doğu illeri aynı ıstırap, aynı hazin man
zaranın içindedir. (Doğru sesleri) 

Şimdi acaba bu cevapta veya bu tenkitte zerre 
kadar hakikat payı, insaf payı var mıdır? Mu
hakkak ki yoktur arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, acaba her sahada ol
duğu gibi maarif sahasında da sabık iktidar 
Doğu illerimizi neden ihmal etti? Ve acaba bu 
bir ihmalin neticesi midir, yoksa bir zihniyetin 
mahsulü müdür? Bunu tetkik etmek ve bunu 
yüksek huzurunuzda tebarüz ettirmek bana 
bu memleketin bir çocuğu sıfatiyle vazife ola
rak düşüyor. 

Muhterem arkadaşlar, ben diyorum ki; bu bir 
ihmalin değil, mahza bir hususi zihniyetin mah. 
suludur. Çünki 27 sene Van gibi 500 köyü olan 
bir vilâyette 51 mektep açılmaz, arkadaşlar. Bu 
51 mektebin de maalesef 33 ü bağımsız eğit
menlik denen ve hiçbir randıman vermediği he
pinizce malûm olan uydurma müesseselerdir. 

Neden Doğu illerimize bakmadılar? Niçin 
oradaki vatandaşın kültürünü, seviyesini yük
seltmek için lâzımgelen tedbirleri almadılar? 
Arzedeyim. 

Arkadaşlar, kendi partilerinin kıymetli ada
mı olarak kabul ettikleri ve İnönü'nün de ya
kın dostu bulunan Necmeddin Sahir Sılan Zafer 
gazetesinde neşrettiği istifanamesinde aynen 
şöyle diyor. Kısaca temas ecliyorum, bu zat Do
ğu illerindeki kuraklık dolayısiyle bir Bakana 
müracaat ediyor, o feakanm Necmeddin Sahir 
Sılan'a verdiğî^eevapf şudur: M; '•'"' 

«Senin kürtler mi, ölsünler...» 
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Arkadaşlar; kendisi o zaman Tunceli Millet

vekili idi. 
Muhterem arkadaşlar, millî şuuru millî vah

deti yakıcı ve parçalayıcı iftirakçi bir zihniye
tin ifadesi olan bu sözlerin sahibine şu kürsü
den söylerim ki; onun kurt diye hakaret ede
rek tavsif ettiği o vatandaşların vergi diye ver
dikleri paralar onun kursağına girmiştir. 

Arkadaşlar; o bakanın hakir gördüğü o va
tandaşlar o bakandan daha fazla, bu memlekete 
bağlıdırlar. Ondan daha asil ve daha sağlam 
Türktürler. (Bravo sesleri, alkışlar). 

işte arkadaşlar, memleketi tefrik eden ve in
firatçı zihniyetle yıllarca hareket eden ve söz 
söyliyen bir adam eğer lâalettayin bir adam ol
saydı. Ben bunu hoş görürdüm. 

Fakat bu zat sabık iktidarın bir icra uzvu 
idi. (kimdir sesleri). (Cevdet Kerim de söyle
mişti). Bu sözler gelişigüzel sözler değildir. 
Halk Partisi iktidarının Doğu bölgeleri için nasıl 
bir zihniyet taşıdığını ifade eder. Bu itibarla 
ben sözlerimi şu hâdise ile bitireceğim. 

Bizim, Büyük Türk Milletinin gönlünde bir 
sevgi ve kafasında ebedî bir kıymet olarak yaşa
yacak olan Büyük Atatürk'ün matem gününü 
bir siyasi nümayiş günü yapıp istismara kalktı
lar. Fakat bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Ce
lâl Bayar, Atatürk'ün bir fikir olarak yaşattığı 
ve bunun tahakkukuna ömrü vefa etmediği ve fa
kat kıymetli bir vasiyet olarak bıraktığı Doğu il
leri için Van'da bir üniversite açmak suretiyle 
bizzat Atatürk'ün ruhunu taziz ve tebcil ediyor
du arkadaşlar. (Alkışlar). 

6. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin dış memleketlere 
sattığı hububata dair olan tahkikat dosyalan 
hakkında şimdiye kadar ne muamele yapıldığına 
dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/89) 

BAŞKAN —- Ekonomi ve Ticaret Bakanı bu
rada olmadıkları için bu soruyu gelecek Oturuma 
talik ediyorum. 

7. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu' 
nun, Cumhurbaşkanlığı köşkünde bulunan kimya 
laboratuvarı, kapalı manej, sığınak ile Kızılcaha
mam'daki Orman Sarayı, Dolmabahçe Sarayı 
karşısında yaptırılan stadyum sahasına katılan 
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arazi ve Millî sarayların teftişi neticesi hakkında 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/90) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda söz

lü olarak Başbakan tarafından cevaplandırılma
sını dilerim, 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. — Reisicumhur Köşkünde mevcut bulunan 
kimya laboratuvarı, kapalı manej, sığmak ve Kı
zılcahamam'da yapılan Orman Sarayının müşte
milât ve teferruatı nelerden ibarettir? Devlet 
bunlar için ayrı ayrı ne kadar para sarfetmiştir? 
Bu sarfiyat ve inşaat kimlerin emir ve kararları 
'ile yapılmıştır? Bu sarfiyat mevzuata uygun de
ğilse kimlerin bu sarfiyatı ödemesi icabetmekte-
dir? Hükümet bu hususta ne gibi bir-karar al
mak niyetindedir?. Millet bunun cevabını Hükü
metten istiyor. 

2. — Dolmabahçe Sarayı karşısındaki stad
yum tın ön kısmını teşkil eden yerde vaktiyle 
mevcut Istabliâmire ne suretle bu inşaata katıl
mıştır? Istabliâmire ve bundan maada bu yapıya 
katılan arazi ve emlâk nerelerden ve kimlerden 
istimlâk edilmiş veya satmalınmıştır?. 

Bunlar için ayrı ayrı kimlere ne miktar para 
Devlet tarafından ödenmiştir?. 

3. — Saraylar Hükümet tarafından teftişe 
tâbi tutulmuş olduğunu gazetelerde okuduk. Bu 
hususta alman raporlar muhteviyatının aynen 
okunması. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, görüyoruz ki, bu soru ay
rı ayrı beş-altı bakanımızı alâkadar etmektedir. 
Ayrıca sarayların teftişi dolayısiyle Meclis Ri
yaset Divanını da alâkadar etmektedir. Her bir 
bakana ayrı ayrı yazılmıştır. Fakat henüz hazır-
lanamamışlardır. Toplu bir halde cevap verilebil
mesi için 15 gün mehil verilmesini rica ediyo
rum. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — 15 gün sonra cevap verilmek 
üzere bu maddeyi geçiyoruz. 

8. —- Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun' Atatürk'ün vasiyeti, nakit, menUul w gay
rimenkul malları ile kendisine verilen kıymetli 
hediyeler hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/91) 
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10 . X I . 1950 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki 'hususların sözlü olarak Meclis hu

zurunda Başbakan tarafından cevaplandırılma
sını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. — Atatürk'ün vasiyeti hakkında Türk 
Milletinin malûmatı yoktur. Bilhassa vaziyeti 
maliyesi öyle bir vasiyete muhtaç olamıyaeak 
kadar yüksek olan Başbakan oğullarının tahsil 
masrafının vasiyetnamede yer aldığı şayiası do-
layısiyle bu vasiyetnamenin bütün muhtevasiyle 
efkârı umumiyeye arzetmek vazifesi demokrasi 
rejiminin birinci kabinesi olan Adnan Menderes 
Hükümetine düşen en önde gelen bir vazifedir. 

2. —• Bu vasiyetname tarihi ile Ata'nın ölüm 
tarihi arasında ne kadar zaman geçmiştir? 

3. — Atatürk'ün nakit, menkul ve gayrimen
kul emvali miktar ve ecnası nelerden ibarettir? 
Bunlardan hangi şahıs ve müesseselere neler 
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bağışlanmış veya vasiyet edilmiştir? Bu vasiyet
nameye göre taksim hangi resmî makam ve mü-
esseselerce kanuni şekillerine uygun olarak ya
pılmıştır? 

4. — Atatürk'e belediyelerden, ecnebi Dev
let reisleriyle müesseselerinden gelen kıymeti 
hediyeler ve nakitler var mıdır? Varsa bunlar 
nelerden ibarettir? Bunlar halen nerede ve kim
lerin elindedir? 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Ar-
kadaşlar, bu sual, kısmen Adalet Bakanı arka
daşımızı alâkadar ediyor, kendileri hazırlanmış 
vaziyette değildir. Bu sual için de 15 gün mehil 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — 15 gün sonra cevap verilmek 
üzere bunu da geçiyoruz. 

Gündemde görüşülecek başka bir şey olma
dığından 22 Kasım Çarşamba günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,80 

DÜZELTİŞ 

154 ncü sayfadaki 7 nci satıra rastlıyan «ğın altına alınacak ve 61 nci sayfadaki 5 numaralı» 
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