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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun bâzı maddelerinin değişıtirilme'sin'e dair 
kanun- lâyihasının görüşülmesi için muvakkat 
bir encümen teşkili kabul edildi. 

Amerika Birleşik^Devletleri ve Avrupa Eko
nomik İş Birliğine dâhil memleketlerle Borçlan
ma, Yardım ve ödeme Anlaşmaları Akdi için 
Hükümete Salâhiyet Verilmesine dair 5436 sa
yılı Kanunun meriyet müddetinin uzatılmasına, 

Malatlya Vilâyetine bağiı Adıyaman Kaza
sında (Adıyaman) adiyle yeniden bir vilâyet 

Teklifler 
1. — Ankara Mebusu Talât Vasfi öz'ün Hıf-

zıssıhha mektebi kurulmasına ve teşkilâtına dair 
kanun teklifi (2/16) (Sıhhat ve İçtimai Muave
net ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve Niğde Me
busu Hüseyin Avni Göktürk'ün, Tescil edilmiyen 
birleşmelerle bunlardan doğan çocukların ceza
sız tesciline dair kanun teklifi (2/17) (Dahili
ye ve Adliye encümenlerine) 

3. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
Eyüp'lü Mehmet Fuad Tanrısever'e vatani hiz-

kurulmasma, 
Kocaeli Vilâyetine bağlı Adapazarı Kazasın

da ('Sakarya) adiyle yeniden bir vilâyet kurul
masına dair-kanunlar da kabul olundu. 

16 . VI . 1954 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Istan'bul Mebusu 
Fikri Apaydın Füruzan Tekil 

Kâtip 
B<olu Mebusu 
îhs?an Gülez 

met tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun 
teklifi (2/18) (Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

Mazbatalar 
4. -•— 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı A / l işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/16) (Ruznameye) 

5. — D'evlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
1954 yılı Bütçesine munzam tahsisat verilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası 0 /18) (Ruznameye) 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — İzmir Mebusu Belhzat Bilgin'in, PTT. 

dağıtıcıları ve hat bakıcılarının senelik izinleri, 

hasitalık rapor müddetleri ve tedavi masrafları 
hakkındaki şifahi sual takriri Münakalât Ve
kâletine gönderilmiştir. ( 6 - 2 ) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Füruzan Tekil (İstanbul) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun 
geçici ikinci maddesi üçüncü fıkrasının değişti
rilmeline dair olan kanun teklifinin geri veril
mesi hakkında takriri (2/5, 4/71). 

Yüks'ek Reisliğe 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki kanu

nun geçici ikinci maddesi üçüncü fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri 
verilmesini saygılarımla rica ederim. 

14 . 6 . 1954 
Zonguldak Mebusu 

Cemal Kıpçak 

REtS — Geri verilmiştir efendim. 

2. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 

Umuru Belediyeye Mütaallik Ahkâmı Cezaiye 
hakkındaki 486 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
ni tadil eden 1608 sayılı Kanunun 3764 numa
ralı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimin geri ve
rilmesine dair takriri (2/13, 4/72). 

Yüksek Reisliğe 
Umuru Belediyeye Mütaallik Ahkâmı Cezai

ye hakkındaki 486 sayılı Kanunun 'bâzı madde
lerini tadil eden 1608 sayılı Kanunun 3764 nu
maralı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
değiştirilme'S'i hakkındaki kanun teklifimin ge
ri verilmesini saygılarımla rica ederim. 

Burdur Mebusu 
MeUımet özbey 

REİS — Geri verilmiştir, efendim. 

4. — SUALLER VE CEVAPAR 
,4 _ ŞİFAHİ SUALLER 

1. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Namıkkemal Mahallesinde oturan yüksek maaşlı 
memurların işgal ettikleri apartmanların tahliye 
ettirilerek Devlet dairelerine tahsis edilmesi hak
kında ne düşünüldüğüne dair Başvekilden -olan 
sualine Başvekil adına Devlet Y.ekili Osman Ka-
pani ve Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun şi
fahi cevapları (6/1) t 

REİS — Sual takririni okuyoruz. 

17 . V . 1954 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Devlet deva ir ve müessesatmdan bir kısmı 
mühimmi tahminin fevkmda icar bedelleriyle ma

halle aralarındaki binalarda vazife görmekte
dirler. Bu yüzden bir Çcik resmî arabalar mü
rur ve ü'buru katedecek şekilde bu binaların 
önlerinde toplanmakta ve kapılarının önlerinde 
hava -almak üzere ıbulunan yavruların hayatla* 
nnı tehlikeye mâruz kılmakta ve bu daireleri 
aramak mecburiyetinde ikalan esihabı Mies'alih de 
büyük müşkülâtla karşılaşmaktadırlar. 

Halbuki Devletin ken,di malı olup ancak mah
rukat masrafını dahi karşılıyamıyacak kadar cü
zi bir kira ile yüksek maaşlı Devlet memurlarına 
tahsis edilmiş bulunan Saraçoğlu Mahallesi 
apartmanları geçen devrede Devlet devair ve mü-
esvsesatmdan mahalle aralarında vayılmıs bulu-
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nan devair ve hastanelere tahsisi için bir teklif I 
Meclis ruznamesine kadar gelmişken tecdidi in
tihap kararı münase'betiyle kesbi kanuniyet 'ede
memişti. 

Yeniden iktidarı kazanan Demokrat Parti 
Hükümeti kendi malı olan ibu malhallenin yüksek 
maaşlı memurlardan tahliyesi ile yukarda zik
redilen devair ve ımüessesata tahsis etmeyi dü
şünmekte midir? Eğer düşünüyorsa 9 ucu dev
rede gündeme alman adı geçen teklifin müsta-
celen kes'bi kanuniyet etm'esini temin edecek 
midir? Sözlü olarak bu sorumun Meclis huzu
runda Başvekil tarafından cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Seykan Mebusu 
Sinan Tekerioğlu 

DEVLET VEfKİLÎ OlSMAN KAPANÎ (iz
nidir) — 'Muhterem arkadaşlar, Seyhanı Mıebusu 
sayın ıSinan T'efceMıoğlu'nun şifahi sualini Baş
vekil adınaj oevaplanıdıırıyorum. 

'Sayım ̂ arkadaşıımıız, Naımakfceımal Mahal'le-
sıinde oturan yüksek maaşlı mıeımurllaTiinı işgal 
'ettikleri apartmanlanm tahliye 'etıtiri'Leır-eık Dev
let dairelerine tahsis lediıliimesıi hakkımda ne dü
şünüldüğünü sormaktadılr. 

Filhakika, bir kısıım Devlet dairelıeriımdızdn 
kiralık binalarda bulundukları yüksek malû
munuzdur. Bu vaziyette olaMari'n, •Namıkfce'-
mıall Mahallesindeki apartmanılara. yer'leşıtiril-
ımelerinin, 'hizmetin ifası balkımamdan temin ede
ceği kolaylıklar ve sağlıyacağı /tasarruflar üze
rimde Hükümetinizce gerekli tetkikler yapıl-
maktadır. 

'Mesele sosyal tarafından ele •alındığı) tak
dirde bir fcıısaım m,emiuır!İara ucuz mesken temin 
letmıek gibi geniş bir fayda sağladığım, fakat 
bir yandan da, diğerlerinin/ bu imkânlardan is
tifade edemıem'deriL gibi bir' vakıanın mevcut 
'olduğunu kafbul etmek zarureti vardıır. 

•Bu vaziyetin âdeta bir imtiyaz manzarası 
•arz •etmuesi gibi meımurlarımııziin ayrı saat ve im
kânlara tâbi olmalarının' mıahzurlaTa. üzıerinde 
durmak yerinde 'oılur. 

Meselenin ıbinçoık bakımlardan geniş tetkik
lere 'lüzum gösterdiği mey d andadır. Alinacak 
tedbirler ime yanında mıeselâ şimdiden nıormal 
tahlıiyeler sonunda yeni tahsislerin yapıtlımama- I 
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I ısını düşünmek mümkündür. (Alkışlar1). 

• Bu hususta ısöyliyeeeğimiz sözler şimdilik 
bunlardan ibaret kaluyoır. 

Hükümetinizin, üz-erinde ehemmiyetle dur
duğu bir meseleyi şifahi sual suretiyle Meclis 
kürsüsüne getiren sayın arkadaşımız iSdnıan Te-
kelioğlu'na teşekkür ederken., önümüzdeki iç-. 
tima yılında, bu mevzu hakkımda isabetli bir ka
rara vararak Yüksek Heyetinize geniş mâru
zâtta 'bulunacağımüzı arz ederim. 

REÎS — Sinan Telkelioğlu, buyurun. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, partimiz 4 sene tecrübe devresi ge
çirdi. Milletin, tecrübesinden geçtikten sonra 
artık bizim bu milletin hâkimiyetine tamamiyle 
vaziyededeceğimizi, onun arzusu dairesinde 
hareket edeceğimizi anladığı içindir ki 2 Ma
yıs "ta bizi eskisine nispetle çok kaahir bir ekse
riyetle iktidara getirdi. (Soldan bravo sesleri) 
Bu millete olan borçlarımızı ödemek için ilk 
sual taktirini, içinizde aşağı yukarı en eski 
mebus olmak itibariyle ben vermiş oldum. Beni 
bu hususta mazur görmenizi hepinizden rica 
ederim. 

Görüyorsunuz ki, bu mahallenin adı dahi 
belli değildir. Ben Saraçoğlu dedim. Hükümet 
Namıkkemal Mahallesi dedi. Bunun asıl ismi 
Erzincan mahallesidir, arkadaşlar. (Soldan al
kışlar) Yanan, yıkılan Erzincan için toplanan 
ianelerle vücuda .getirilmiş olan bu mahalle ve 
bundan artan para ile Erzincan'da muazzam 
bir heykel üç, beş de ev yapılmıştır. 

Ve ondan sonra bu mahalle yüksek maaşlı, 
hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan birçok apartman 
sahiplerine, hattâ kendi dairelerini yüksek fi
yatla kiraya veren insanlara tahsis edilmiştir. 

6 - 7 seneden beri bunun üzerinde duruyo
rum. Geçen sene de aynı şekilde müracaat et
miştim ve bir arkadaşım da bu mahalle için 
bir kanun teklif etmişti, bu Meclis kürsüsüne 
kadar gelmişti, fakat bir talihsizlik diyeceğim, 
seçime girdik, kanun da vefat etti. 

HALÎS ÖZTÜRK (Ağrı) Sen sağ ol. (Gülüş
meler). 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Hükü
metten rica ediyorum, bu ölmüş denen kanun 
kıpırdanıyor, zannederim bir kalb sektesine uğ
ramıştır, ufak bir teşebbüsle tekrar yola gele-

I bilir, buna himmet etsinler. 
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Sonra Devlet dairelerinin vaziyetlerini he

pimiz görüyoruz. Bilhassa, Bayındırlık Bakanı 
arkadaşımız darılmasmlar, Karayollarının vazi
yeti çok elimdir. Yollar, sokaklar araba ile do
ludur, geçmeye imkân yoktur. 

Zavallı yavru kapısının önüne çıkıyor, anne
si arkasından koşuyor. Mahalle aralarında ne işi 
var bu dairelerin? Bu daireleri nasıl tutmuşlar 
biliyor musunuz? Bir kat 70 bin lira. (Doğru 
sesleri) Sonra bir daire ayda beşyüz lira. Yine 
bir vekâlet, dairelerini böyle dağıtmış. Hiç sev
mediğim iktisadi Devlet Teşekkülleri, hele on
lara ne sual var ne cevap. Onlardan hiç kimse 
sual soramaz. Allah onların da defterini yakın
da dürer inşallah. 

Arkadaşlar; Adnan Menderes; Türk Devle
tinin itibarını harice karşı nasıl yükseltti ise dâ
hilde de böyle yapmasını istiyoruz. D. P. nin ilk 
icraatı olarak bu mahallenin tahliyesini rica edi
yorum. Tahliye ettikten sonra Devlet dairesi ya
pılmazsa da zararı yok, ancak gaye, madem ki 
memurlara yardım ve hizmettir, az maaşlı me
murlara buraları tahsis edelim. Ekmek parasını 
temin etmekte güçlük çeken, 15-20 lira asli ma
aşlı beş altı nüfuslu ailelere verilsin. Aylık ma
aşı 150 lira olan apartman sahibi bulunan insan
lara altmış lira icarla burasını veremeyiz. D. P. 
milletimize söz vermiştir, milletin haklarını mü
dafaa edeceğine söz vermiştir. Adnan Menderes 
hem partinin, hem de Hükümetin başkanıdır, 
ondan tekrar rica ediyorum, yaptırılacak tetki-
kat gecikmesin ve kılıcını iki tarafa sallasın ve 
hak ve adalet de yerine gelsin. Ondan bunu bek
lemek Türk milletinin ve B. M. Meclisinin hak
kıdır. Bir an evvel bunun teminini Hükümetten 
rica ederim. 

Benim mâruzâtım şimdilik budur. (Alkışlar) 
REİS — Kemal Zeytinoğlu. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTlNOĞLU 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, Tekelioğ-
lu arkadaşım Devlet Karayollarının bir kat üze
rinde senede 70 bin lira kira verdiğini söyledi
ler. 

SINAN TEKELlOĞLÜ (Seyhan) — Ben si
ze bir şey demedim. Devlet Karayollarının ara
balarından bahsettim. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Devamla) — 70 
bin lira dediniz. Bu, bundan bir buçuk sene ev-
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j vel inşaat halinde iken tarafımızdan tutulmuş 

ve-bugün işgal etmeye başladığımız büyük bir 
apartman binasıdır. Bugün bina sahibi, bize 20 
bin lira tazminat vermek suretiyle, mukavelenin 
feshedilmesini rica etmektedir. Buyurdukları şe
kilde israfa kaçan bir kira vaziyeti yoktur. Bir
çok dairelerimiz itibariyle kirada olduğumuz 
muhakkaktır, iş hacmi dolayısiyle mahalle ara
larına kadar bâzı yerlerde işgal etmekte olduğu
muz binalar, artan elemanların çalışmasına im
kân vermek maksadiyle kiralanmıştır. Fakat bu
günkü rayiçler üzerinden temin edilmiş olan bu 
kira ile tutulmuş yerlerin israfa kaçan bir tarafı 
yoktur. 

REİS — Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEKELlOĞLÜ (Seyhan) — Sayın 

Vekili, beni ifşaya mecbur e'deöek gibi görüyo
rum. (Gülüşmeler) Ama ben bu işi hiç de yap
mak istemem. 

Sorarım Vekil Beye, kaç binayı kira ile 
tutmuştur? 

. Arkadaşiar; tutulan binalar kimindir bili
yor musunuz? (Soldan «Halk Partililerin» ses
leri). 

Bravo, iyi bildiniz. Hasan Reşit Tan'kut'un 
«vi tutulmuştur. Bu bdna için 20 - 30 bin lira 
sarf edilmiş, binanın içinde havuzlar yapılmıştır. 

PERTEV ARAT (izmir) — Balık mı besli
yorlar? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) —' Belki. 
Ama balık baştan kokar. 

Sonra Toprak Mahsulleri Ofisi... 
REİS — Sinan Tekelioğlu; bunların sual 

takririnizle bir .alâkası yok. (Var, var sesleri) 
Efendim !bu sözlerin Karayolları ile bir alâkası 
yok. 

SİNAN TEKELlOĞLÜ (.Devamla) — Arka
daşlar ; Reis Bey diyor ki, bu sözlerin Karayol
ları idaresi ile alâkası yo'k. Nafıa Vekili «faz-

I la fiyatla ev tutmadıim» dedi. Ben yetmiş bin 
i liralık dairelerden bahset'me'dim. Ama attığım 

taş yerine gitmiştir. Benim söylediğim 70 bin 
liralık daire başkadır. Onu da söyliyebilirdm. 
(Söyle sesleri) Basın ve Yayının kiraladığı da-

I ireler.. Neler de neler... Onun'için bu işe son 
vermek lâzımdır. Tuittukiarı iki daire var. B'a-

I yındırlık Bakanlığının tuttuğu daireler kimle-
I rindir? Acaba Vekil Bey biliyorlar mı? Kaça 
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tuttular, acaba biliyorlar mı? İkisi de eıslki müs
teşarlarındır. O e^ki müsteşarlar nereden gel
miştir bilir misiniz? Benim gibi Cumhuriyet 
Hal'k Partisinden. (Alkışlar) 

Iş'te arkadaşlar işi toplamak Tnecburiyeıtin-
deyiz. Seçim zamanında ç.e'kmiş olduğumuz müş

külât işte hep bu insanlar yüzündendir. 

BEİS —• Gündemde ^görüşülecek başka mad
de yoktur. 1'8 Haziran Cuma günü saat 1'5 te 
toplanma'k üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanış saati : 15,18 

»&<( 

T. B. M. M. Matbaası 


