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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

1946 yılı bütçesinin görüşülmesine devam olu- j Birleşime son verildi. 
narak; 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi kabul edildik
ten sonra, 

Salı günü saat 10330 da toplanılmak üzere 

Başkanvekili 
Konya 

T, F; Sılay 

Kâtip 
Bitlis 

B. Osma 

Kâtip 
Samsun 

N. Fırat 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — istanbul Milletvekilliğine seçilen Mek-

ki Hikmet Gelenbeğ'e ait seçim tutanağının gön
derildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu (3/297) 
(Gündeme); 

2. — Türkiye ile Çekoslovakya arasında 22 
Haziran 1945 tarihinde imzalanan Ticaret ve 
Ödeme Anlaşmasının Onanmasına dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/494) (Gündeme); 

3. — Türk - İngiliz Ticaret ve ödeme Anlaş
masının onanması hakkında kanun tasarısı ve 

Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/448) (Gündeme); 

4. — Türkiye ile İsviçre arasında Ticari mü
badelelerin . ve ödemelerin düzenlenmesine dair 
imzalanan Anlaşma ile eklerinin onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Ko
misyonları raporları (1/497) (Gündeme); 

5. —• Türkiye ile Yunanistan arasında 1 Ha
ziran 1945 tarihinde imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmasının onanması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/468) (Gündeme). 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,30 

BAŞKAN — M .A .Renda 

KÂTİPLER — V. Uzgören (Kütahya), B. Osma (Bitlis) 

"*•»-

BAŞKAN — Oturum açıldı. Söz Başbakanındır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tunceli İlinin idaresi hakkındaki 2884 
sayılı kanun hükümlerinin bir yıl daha uzatıl
masına dair kanun tasarısı (1/516) [1] 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — 
Arkadaşlar, Tunceli Kanunumuzun müddeti bit
mek üzeredir. 

Vaziyeti ve içinde bulunduğumuz şartları ye
ni baştan tetkik eden Hükümetiniz, bu kanun 

[1] 34 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
<for. 

müddetinin bir sene daha uzatılmasının zaruri 
olduğu kanaatma vâsıl olmuştur (Doğru sesle
ri). 

Bu husustaki kanun tasarısı hazırlanmış ve 
Meclise gönderilmiştir. Ait olduğu komisyonlar 
tetkiklerini yaptılar. Basıldı, dağıtıldı. Bir
an evvel kanuniyetin yeniden ihyasını siz
den rica ediyorum. Bunun gündeme alınmasını 
ve her şeyden evvel bir karara bağlanmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Kanunun bugün gündeme alın
masını yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden-

— 352 — 
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W... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle konuşulmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı (Yok ses
leri). Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tunceli ÎHnin idaresi hakkındaki 2884 sayılı 
kanun hükümlerinin bir yü daha uzatılmasına 

dair kanun 

MADDE 1. — Yürürlüğü 4687 sayılı kanun 
ile 31 Aralık 1945 tarihine kadar uzatılmış olan 
Tunceli ilinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı ka
nun hükümleri sözü geçen tarihten başlıyarnk 
bir yıl daha uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürtür. 

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

Tümünü yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. —• 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe, Komisyonu raporu (1/467) 

A - Bayındırlık Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. Bayındır
lık Bakanlığı bütçesini konuşacağız. Söz istiyen-
lerin isimlerini okuyacağız. İsimleri yazılmamış 
olanlar varsa lütfen yazdırsınlar. Rifat Yardar, 
Hüsamettin Tugaç, Dr. Talât Simer, Rasih .Kap
lan, Salâhattin Kutman, Dr. Abdurrahman Me
lek, Orgl. izzettin Çalışlar, ihsan Yalçın... Unu
tulmuş kimse var mı? 

A. BAY.TIN (Ankara) — Sayn arkalarlar; 
müsaade buyurursanız 1946 bütçesinin konuşul
duğu şu sırada yurdun bayındırlık noktasından 
en yetkili kuruluşu olan Bayındırlık Bakanlığı
nın bünyesi ile iş yapmak kudreti ve başarılan 
hakkında bazı maruzatta bulunmak ve bugüne 

12 .1945 Ö : I 
I kadar Bakanlık teşkilâtının uğradığı safahata 

kısaca temas etmek istiyorum. 
Çünkü henüz yirmi üç yaşındaki genç Cum

huriyetim iz in hemen çeyrek ömrünü saran altı 
yıllık uzun harp devresinden kurtularak genel 
barışa ulaşacağımız bu ve gelecek günleri, yi
ne harp yüzünden aksıyan bayındırlık işlerimiz 
için hız alınacak, emek verilecek, alın teri dö
külecek bir merhale saymaktayım. Aynı zaman
da maruzatımla biraz da bayındırlık tarihinden 
bahsetmiş ve Cumhuriyet idaresinin ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız inönü Hükümetlerinden baş-
lıyarak şimdiye kadar geçen Hükümetlerin na
sıl azimli, ısrarlı himmet ve icraatlariyle ele. al
dıkları işleri başarırları hakkında müspet ve 
övünmeğe değer bir örnek vermiş olacağım. Ar
kadaşlar, malûmunuz, Cumhuriyet idaresi,. Ba
yındırlık Bakanlığını, sadece yol ve köprü in
şası" yi e yurtta yabancıların kurup islettikleri.de-
miryol,. liman, elektrik, su gibi şirketlerin sa
dece denetlenmesiyje meşgul bir kurum olarak 
bulmuştur. 

Halbuki şâmil mânasiyle yurdun imarı ve 
amme hizmetlerinin görülmesi Bayındırlık Ba
kanlığının asıl ödevi eümlesindendir. Bu ba
kımdan Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk mesut 
anlardan itibaren Bayındırlrk Bakanlığına Dev
let büyükleri tarafından verilen direktifler, ba
kanlıkça esas gaye olarak benimsenmiş ve bün
yesi deruhte ettiği işlerin icaplarına göre.tedri-
ci tahavvüllere uğramıştır. 

ilk olarak yurdun birliği ve ulaştırma iş
leri noktasından ihtiyaca kifayetsizliği, istik
lal savaşiyle bir kat daha meydana çıkan de
miryolları ele alınmış ve savaş esnasında el ko
nan Anadolu demiryolları işletmesi yanında der
hal bir inşaat idaresi kurulmuştur. Bu idare 
zaman geçirmeden, Anadolu'nun ortasında son 
durak olarak ele geçen başkentimiz Ankara'dan 
başlıyarak doğuya doğru hatlarımızı uzatmaya 
girişmiş ve günden güne faaliyetini artırmakla 
kalmıyarak teknik sahada da değerli bir okul 
halini almıştır. 

Böylece gelişen bu idare, bir müddet sonra 
inşaat işlerinin işletmeden ayrılmasiyle doğru
dan doğruya Bakanlık bünyesine alınmıştır. Bu 
arada Bakanlığın ana işlerinden olan yol ve 
köprüler için yurda şâmil millî şoseler progra-
miyle şose ve köprüler kanunu çıkarılmış ve 

J yepyeni bir düşünce ile memleket su işleri için. 
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geniş ölçüde teşebbüslere girişilmiş ise de, 1929 - ' 
1930 seneleri buhranı bu hayırlı işlere bir müd-
detcîk engel olmuştur. 

Fakat Bakanlığın varacağı gaye tamamen 
malûm olup her fırsat ve imkânda bu gayeye 
erişmek gözden ve emelden kaçırılmadığından 
buhranın tesiri azalır azalmaz demiryoUarımızı 
Karedinz kıyılarına, doğu ve güney sınırlarımıza 
ulaştıracak, yurdu üç taraftan saran denizleri
ni izdeki limanları kuracak ve onaracak, memle
ket sularını düzenliyecek, bataklıkların kurutul
masını sağiryacak, geniş ölçüde programlar yapı
larak uygulanmasına geçilmiş ve lüzumlu olan 
para için malî tedbirler alınmış, kara yollarının 
ve köprülerin yeniden yapılması, sürekli onar
maları için yıllık bütçelerden devamlı tahsisat 
kesilmemiştir. 

Demiryol, liman, karayolu ve köprüler ile su 
işleri böylece müsait bir durum aldıktan sonra, 
ötedenberi üzerinde durulması ve çalışılması ge
reken yapı ve imar işlerine de bakanlık bünye
sinde yer verilmiş ve gelişmeye, genişlemeğe el
verişli olan bu işlerde pek kısa bir zamanda ileri 
hamleler .görülmüş ve son senelerde yurdun türlü 
yerlerinde, türlü zarar ve felâketlere sebep olan 
depremlere karşı lüzumlu tedbirler ve kararlar 
alınmasında bakanlıkça hazırlıklı eleman ve va
sıta elde bulundurulmuştur. Nihayet sulardan ve 
kömürden enerji istihsali imkânlarının araştı
rılması ile ödevli ve Ekonomi Bakanlığının bir 
cüzi olarak kurulmuş olan Elektrik işleri etüd 
idaresi Bayındırlık Bakanlığına ilhak edilmiş 
isede bunun tekrar Ekonomi Bakanlığına iadesi 
hakkında Hükümetçe yeni bir tasarının Meclise 
sevkedildiği görülmektedir. 

Teknik aleminin tam bilgiye ihtiyaç gösteren 
muhtelif şubelerinde vukuf ve emniyet ile hizmet 
alabilecek fen adamlarının yetiştirilmesi de hiç 
bir suretle gözden kaçırılmadığından o zaman da 
bakanlığa bağlı bulunan Yüksek Mühendis Mek
tebimizin maddeten ve mahiyeten yükselmesi için 
elde bulunan vasıta ve imkânların ortaya konul
masından geri durulmamış ve bugün aynı mak
sadı memleket ölçüsünde daha geniş olarak takip 
etmekte olan Teknik Üniversitenin kurulması te
min edilmiştir. 

Cumhuriyetin ilk günlerinde kurulmuş olan 
Fen Mektebi de teknik okulu haline konmuş ve 
günden güne gelişen bu müessesede yetiştirdiği 
Jçıymetli mühendisleriyle, fen memurları ile ba-
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ymd-ırhk camiasına katılmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı ana işlerinden olan de
miryolu, liman, kara yolları, köprüler, su yapı 
idarelerinin kurulması ve bunlarla ilgili eylemle
rin yürütülmesiyle uğraşırken, diğer taraftan Ba
yındırlık teşkilâtında mevcut olan veya merci 
bulamamaktan dolayı sonradan verilmiş bulunan 
Demiryol işletme Genel Müdürlüğü ile P. T. T. 
Genel Müdürlüğünün idare ve gelişmelerini aynı 
ciddiyet ve dikkat ile takip ve teminden geri dur-

. mamıştır. 
Bugün başlı başına en faydalı ve iftihara de

ğer müesseselerinden olan hava yollarının ve rad
yo servisinin hemen hiç yoktan kurulmasını ba
şarmak suretiyle yurda hayırlı ve faydalı hiz
metler edasında muvaffakiyet görülmüştür. 

Arkadaşlar; Cumhuriyete eski devirden kalma 
en müziç mirasların birkısmı da Nafıa Şir
ketleri olduğu malûmunuzdur. Bunların içeri
sinde hayatları, imtiyazları yüz yıla yaklaşmış, 
sermayelerini fazlasiyle çıkardıkları halde es
ki devir Hükümetlerinin sıkışık zamanlarında 
fâhiştertipierle imtiyazlarını yenilemiş ve mem
leketimizde bol bol para kazanmak tadını tat
mış olan kodamanları vardı. 

Memleketimizde vukuagelen hayırlı inkılâ
ba ve halkımızın uğradığı iktisadi güçlüklere 
aldırmaksızm daima ve hem de altın hesabiyle 
tarife artırmak dâva ve fısıltılarının ardı arası 
kesilmemekte idi. 

Bu sebepten bütün bu şirketleri Anayasa
mızın Devletçilik prensipine göre tasfiyeleri lâ
zım geliyordu. 

Bayındırlık Bakanlığı Hükümetten aldığı 
direktif ve kararlar dairesinde ve giriştiği ana 
işlere muvazi olarak bu şirketlerin sıra sıra 
tasfiyelerine girişmişti. Çok uzun süren devam
lı, ısrarlı, çetin tartışmalar neticesinde herbiri-
nin ayrı ayrı hakları ödenmek üzere anlaşma
ya varıldı. 1980 seneleri içerisinde izmir Liman 
ve Rıhtım Şirketinden başlıyarak 1945 senesi 
başında istanbul Yedikule Gaz Şirketinin sa-
tınalınmasiyle nihayet bulan 15 senelik bir 
müddet içerisinde onlarca şirketin tasfiyesi ile 
Bayındırlık Bakanlığı derecesinde diğer ilgili 
Hükümet ve belediyeler için bu pek pürüzlü 
saha temizlenmiş oldu. 

Kuruluşu noktasından geçirdiği değişiklik
leri esas hatlariyle anlatmaya çalıştığım Ba
kanlık bu suretle bünye ve teşkilâtını işine ve 
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görevine uydurarak, âzami verimle çalışmak 
imkânını elde etmiştir. 

Harbe tekaüddüm eden yakın senelerde bu 
verimli çalışmanın hasılatını kısaca gözden ge
çirmekte fayda vardır. 

Cumhuriyet devri boyunca yeniden yapılıp 
işletmeye teslim edilen ve 3 700 küsur kilomet
re uzunluğunda bir şebekeyi kaplryan demir-
yollarrmız bir taraftan Karadeniz yalılarına 
varmış ve diğer taraftan Erzurum, Elâzığ, 
Diyarbakır gibi önemli merkezleri aşarak Do
ğu ve Güney sınırlarımıza uzanıp gitmiştir. 

Sade harbe tekaddüm eden senelerde ve Di
yarbakır'a varıldığı 1935 senesinde inşası ta
mamlanan hatların uzunluğu 350 kilometreyi 
bulmuş idi ki, bu miktar memleketimizde baş-
lıbaşına bir rekor kurmuştu. 

Şose ve köprüler bahsinde ulaştırma işleri
nin günün ihtiyaçlarına kifayet edecek hale 
konulması için önceleri yolların gidiş, gelişe 
yarıyacak surette onarılması ve Doğuda Trab
zon - Erzurum - Iran hududu transit yolunun 
esaslı tamiri, Hopa - Borçka, Batıda Çanakka
le - Balıkesir yollarının yeniden yapılması, 
Trakya ve içel asfalt yolları her bakımdan baş
lı ve köklü işlerdendir. 

Yurt içerisinde geçit vermemekle meşhur 
ulu sularımızı donatan saysız şose ve demiryol 
köprülerinden Dielenin Garzan şose ve demiryol 
köprüleriyle Batman çayı beton köprüsü, Fıra-
tııı tsmetpaşa şose ve demiryol köprüleri, Yeşil-
ırmağın Çarşamba, Kızılırmağm Bafra, Sakar
yalım Adapazar köprüleri ve saireleri Ti'rk gü
cünün ve kabiliyetinin ölmez örnekleridir. 

Başlangıcından itibaren dikkatli etüdlere 
dayanan ve muntazam malî ve teknik bir pro
gramla devam eden su işlerinden ön safta ge
len Bursa ovası ıslahı, sulama bentleriyle Kü
çük Menderes vadisinin düzeltilmesi, Ankara'
nın Çubuk barajı, Adana'da Seyhan regülâtö
rü, Tarsus'un Berdan bendi ve bunlardan gayri 
birçok işler, yurdun birer iftihar levhasıdır. 

önceleri biraz ihtiyatla girişilen imar ve 
yapı işleri aslen mazbut ve makbul mimari ga
ilelerine alışkın ve tatbikatına vakit bekliyen 
Türk mühendis ve mimarlarına birer faaliyet 
sahası açmış ve pek kısa bir devirde Türk ze
kâ ve kabiliyetini gösteren muhteşem binalar 
vücut bulmuştur. 

Başkentimiz Ankara'nın pek ince bir dik-

.1046 O : 1 
katle tatbik edilen imar plânına uygun olarak 
inşa edilmiş ve edilmekte bulunan alımlı yapıla
rından - başta Anıt Kabir olmak üzere - Bakan
lıklar mahallesinin üstünde yükselen Büyük 
Millet Meclisi binası, mektepler, hastaneler ve 
istasyon ve genel müfettişlikler merkezi olan 
Edirne, Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır'da oldu
ğu gibi birçok il ve ilçelerde yükselen Hükü
met konakları, mektepler, hastaneler ve dep
rem yerlerinde yeniden kurulan binalar, mem
leketin birer ziyneti olmuştur ve olmaktadır. 

Hulâsatan Bakanlığın sistemli çalışması mah
sulü olan bu nefîs sanat eserleri, harpten ön
cesi devrinin Cumhuriyet damgasını taşıyan bi
rer bayındırlık âbideleridir. 

Bugün artık el ile tutulur birer gerçek olan 
bu olaylar, büyüklerimizin muhtelif vesileler
le verdikleri demeçlerde önemle ifade ettikle
ri veçhile; Cumhuriyet rejiminin kurulup ye
tişmesinde müessir olan avamilin başlıcaların-
dandır. 

Arkadaşlar; kuruluş ve işlerinin akışını bir
kaç cümle ile arza çalıştığım Bayındırlık Ba
kanlığı, harbe tekaddüm eden son yıllar içeri
sinde, normal şeklini almıştır. Tedricî tekâmül 
kaidesine göre Hükümetçe yapılan yenilikler 
sırasında Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde dâ
hil bulunan Demiryolu, Posta, Telgraf ve Te
lefon, Havayolları işletmeleri, hem benzerleri
nin toplandığı Ulaştırma Bakanlığına, Radyo 
Servisi, Basın Genel Müdürlüğü, Yüksek Tek
nik Okulu Millî Eğitim Bakanlığına devir ve 
ilhak edilmek suretiyle, Bayındırlık Bakanlığı
nı çok genişlemiş olan işleri hafiflemiş ve esas 
ödevlerini daha selâmet ve emniyetle yürütecek 
bir sadelik almıştır. 

işte böylece 1) Demiryolu, liman; 2) Kara
yolları ve köprüler; 3) imar ve yapı; 4) Su iş
leri Dairelerinden müteşekkil ve ölçülü ve kök
lü bir hale getirilen ve asıl ödev ve amacına te
kabül eden idare ve fen elemanlarını bünyesin
de cemeden Bakanlık üzerine aldığı türlü işleri 
tam bir verim ve olgunlukla yapmağa koyul
duğu ve Hükümet cihaziyle malî noktadan her 
türlü imkânın müsaadesi ve derecesinde yardı
mın esirgenmediği bir sırada, ne yazık ki, harb 
gelip çatmıştır. 

Saym arkadaşlar, harb bir âfettir. Yurd için
de ilk saldırdığı noktalardan biri de bayındırlık 
işleridir, işe yanyan en yetkili, kıymetli fikir 

OMK 
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ve tasarı sahiplerini, dinç, ve kuvvetli-kolhırı der-
lıal sinesine çeker. Eldeki tahsisatı keser ve yu
tar ve tabiî olarak işler de aksar. Bayındırlık 
Bakanlığımız da çaresiz bu arızaya uğramış ve 
müteessir olmuştur. Ancak B. M. Meclisinin ve 
Hükümetimizin isabetli tedbirleriyle, fiilen harbe 
iştirak edilmemesi saysın de, elde bulunan yarım 
işler tamamlamak ve tasarı halinde hazırlanan 
işlerden elzem ve mümkün olanları yapmak, her 
iş sahasında etüdler ve tasanlar hazırlamak ba
kanlık için bir derece mümkün olmuştur. Meselâ 
Elâzığ ve Diyarbakır'dan ileri geçen demiryolla
rının inşaatına devam olunmuş ve fakat tedariki 
güç bir hale giren ray ve saire demir malzeme
den ele geçen miktarla 6 yıl içinde her iki istika
mette ancak 100 er kilometre turunda da bir 
kısmın işletilmesi temin edilmiş veya edilmeğe 
hazırlanmıştır. 

Karayollarından Trakya asfalt yol inşaatının 
tatil edilmesine mukabil iskenderun - Mersin -
Toros yolu kazanılmış, transit yolunun son par
çaları ikmale uğraşılmıştır. 

Su işleri aynı tesir altında kalarak başlıca 
Menemen ovasını sulayacak olan Emiralem ve 
Gediz'de Adala, Adana'da Seyhan regülâtörleri 
inşaatında bir derece faaliyet idame edilmiştir. 
Yapı ve imar işlerinden Anıt Kabir inşaatına 
başlanmış ve B .M. Meclisi binasının yapısına 
fasıla verilmemiş ve bunlarla beraber bu kabil 
bir hayli mebaninin yapılması temposu tabiatiyle 
yavaşlamıştır. , 

Marmara havzasında, Akdeniz'de İskenderun 
ve Antakya'da yapılan başarılı iskele ve liman 
işlerinden hâsıl olan tecrübe ve emniyetle Ka
radeniz'de ve Karadeniz'in müthiş fırtınaları 
arasında Ereğli ve Trabzon limanlarının inşası
na ve bu suretle son safhaya kalmış olan liman 
işlerimize cesaretle girişilmesi Cumhurbaşkanımı
zın bihakkın takdir' ve teşvikini kazanan başarı-
larmdandır. 

Elektrik İşleri Etüd İdaresi tarafından plân
lan hazırlanan Çağlayık, İğdır elektrik santralı 
için mahsus faslında iki milyon lira tahsis edil
miş olması bu sahada atılan ilk hayırlı adım
dır. Şu kadar ki Bayındırlık Bakanlığının pek 
yüklü olan inşaat işlerinin ufak bir kısmını teş
kil eden bu son işlerden maada harbsonrası için 
yapılması tasarlanan demiryollar* limanlar, yol
lar ve su işleriyle binalar için lüzumlu etüdler 
hazırlandığı vo yarıda kalan işlerin bitirilmesi 

için de tedbirlerde bulunulduğu, icabetlikçe, ba
kanlık veya salâhiyeti. makamlar tarafından ifa
de ve ilân edilmiş ve halk hayli mevait karşı
sında bırakılmıştır. Bu itibarla bu mevaidin kı
sa bir zamanda yerine getirilmesinin büyük bir 
isabırsızlıkla beklenmesi tabiîdir. 

Fakat pek çok olan bu vâitlerin hep bird-en ve 
bir anda yapılması da mümkün değildir. 

Bunun için bayındırlık işlerinin mütekâsif 
olduğu mıntakalara ve eldeki vasıtalara göre ne 
zaman başlanıp, ne zaman bitirileceğini gösterir 
birer program tertibi ve bunun âdeta o mıntaka-
nm bayındırlık siyasetini gösteren birer muhtıra 
meyamnda halkın ıttılaına kadar eriştirilmesi 
pek faydalı olur ve meselâ böyle bir program 
1950 yılı sonunda tatbikatı tamamlanmak üzere 
beş senelik bir devreye şâmil olabilir. Ancak 
bu sayede halk, muhitlerini ilgilendiren ve ha
len yarıda kalmış veya başlanılması gecikmiş 
olan bayındırlık işlerinin nasıl ve ne vakit fili-
yatma girişileceğini bilerek bu zamanı kavi bir 
ümit ve sabırla bekler ve işin seyrini dikkatle 
takip eder ve sonunda muvaffakiyeti gördüğü 
anda da onun başarıları hakkında sarsılmaz bir 
inan peydah eder. 

Ancak sayı Lan oldukça önemli bir topluma 
varacak olan bu çeşitli işleri bir arada ve bir 
cetvel halinde göremediğimizden miktarları ile 
nerelerde olduklarını nevi ve mahiyetlerine dair 
Sayın Bakanın bizleri aydınlatması başlıca te-
mennilerimizdendit. 

Arkadaşlar, 1946 bütçemiz, harp sonrası 
bayındırlık işleri için cesaret vericidir. Hükü
metin ve Bütçe Komisyonunun tasarı gerekçe
lerinde bayındırlık işleri, faydası nesillere in
tikâl edecek verimli işler arasında ve ön safta 
zikredilmektedir. Bu suretle bayındırlık işleri
nin sağlam ve emin bir tediye sistemine bağlan
mış olması her cihetten teşekküre değer. 

79 küsur milyonluk bayındırlık bütçesinin 
6 ncı kısmında görülen 70 küsur milyon lira de
miryollarına, limanlara, yapı, imar ve yolla
ra, köprülere, sulara, diğer çeşitli işlere ay
rılmıştır. 

Kara yolları ve köprüler hariç olmak üzere, 
diğer bölümlerdeki ödenekler; demiryolu, li
man, yapı ve imar, su işlerinin ötedenberi çi
zilmiş olan programlarına göre yapılmasını sağ
layacaklardır. 

Malî yıl başlangıcının yıl başına alınması 
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sayesinde mevsim ve müddet itibariyle de bu 
programların uygulanmasına imkân verilmiş ol
duğundan inşaat mevsimi sonunda başarılı eser
ler meydana gelmiş olacağı kuvvetle ümit olu
nur. 

Gerçi rayiç itibariyle vücude getirilecek işler, 
harp öncesi devrine nazaran ancak dörtde veya 
üçte bir raddesini geçmiyecek ise de girdiğimiz 
ilk barış senesinde edinilecek tecrübelere göre 
ilerideki seneler bütçelerine, rayiç ile iş değeri 
arasında bir muvazene tesis edecek surette öde
nek verileceği şüphesiz ve temenniye değer gö
rülmektedir. 

Arkadaşlar, bir az evvel karayolları ve köp
rüler hariç dedim; Çünkü bu işler bütçeye ko
nan ödenek fevkinde esaslı tedbirleri istilzam 
eder. Karayollarımız, halkın memleket içeri
sindeki seyahat ve nakil ihtiyaçlarının bugünkü 
motorlu vasıtalarının artmasıyla mütenasip mik
tar ve metanette karşılayamıyacak bir durumda 
olduklarından her zaman ve haklı tartışmaları 
mucip olmaktadır. Bunun başlıca sebebi, yol 
işlerimizde sürüp giden görenek yani mükellef 
amelenin kısmen beden kuvvetine ve kısmen bu
na karşılık olarak ödediği paraya göre iş yap
mak usulidir. (»erci bu usul eski devirlerde 
azimli idare adamları elinde faydalı olmuş ise 
de bugün ihtiyacı temin, halkı tatmin edecek 
halden çıkmış ve eldeki asıl şose ye köprüler ka
nunu ile, bunu değiştiren veya ek olarak çıka
rılan kanunlar faydasız kalmış ve şikâyetler dur-
durulamamıştır. Çünkü işe göre kuvvet ve ser
maye sağlanacak yerde, ele geçen kuvvet ve 
sermayeye göre iş yapmaya uğraşılıyor ki neti
cesi beyhudedir. Bunun çaresi ise: 

1. — Çok söylenmiş ve yerinde işlenmiş ve 
fakat easlı bir şekil almamış olan yol programı 
meselesini memleketin askerî, iktisadi, idarî 
ihtiyacına göre kesin olarak bitirmek, yani iş 
cephesini sağlamak. 

2. — Elde edilecek programın beden kuvve
tine, makine kuvvetini de birleştirmek .şartiyle 
enaz ne kadar yılda vücude getirileceğini karar
laştırarak zaman haddini bulmak. 

3. — Böyle bir programın uygulanması için 
ihtiyaç görülecek sermayeyi hesap ederek yıllık 
taksitlere ayırmak ve bu sermayeyi de kısmen 
yol vergisinin daha makûl, daha âdil bir şekle 
ifrağı ve kısmen diğer lîaymdırlık işleri gibi 
Hazineden yeter derecede ödenek verilmesi su-
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retiyle sağlamaktan ibarettir. 

Halbuki halen bu gibi esasların takarrür et
memiş bulunması ve yolların inşa ve onarılması
nı temin eden yol vergisinin toplu olarak kifa
yetsizliği ve başka işler için hisselere ayrılması 
maksadın husulüne na kâfidir. 

Vakıa bütçemizde yollar için görülen 10 750 
liradan maada yol vergisinden beş milyon kadar 
bir paranın da ayrılacağı gerekçede görülmekte
dir. Ancak düşünülmelidir ki, bu beş milyon 63 
il arasında taksime uğrar ve bu taksimde nüfu
su çok olan ilin de yol işleri az da olsa hissesi 
çok olur. Bu yüzden yapılacak işler de küçük 
küçük parçalara ayrılır ve kara yollarımız da 
memleket ölçüsünde sürekli, aralıksız, uzun ola
rak vücuda gelemez. Hazardaki rayice göre de 
bir kilometrelik yeni âdi sosa en mutedil bir fi
yatla 40 bin ve asfalt kaplama sosa 80 - 100 bin 
linrya mal olduğuna böre meydana gelecek yol 
işleri hasılasının da pek düşük olacağı ufak bir 
hesapla anlaşılır. 

Şurası sabittir ki, Bayındırlık Bakanlığının 
kara yollarının yapılışında başarı gösterdiği yer
ler kendi emrine verilen ödeneklerle vilâyet hu-
dutalrma bağlı kalmaksızın müselsel istikametler 
üzerinde çalıştığı sahalardır. 

Çanakkale - Balıkesir şosası ile doğuda transit 
yolu, Trakya asfaltı v€ îçeli yollan en verimli 
numuneler olmuştur. Hal böyle olunca zaten tar
tışmadan kurtulmayan yol işlerini günün icapla
rına göre başarmak için bakanlığın diğer hiz
meti erinde olduğu gibi yeter ve müstakil bir ser
mayeye hâkim ve sahip olması esas çarelerden 
biridir. 

Arkadaşlar; hoşnutsuzluğu mucip olan diğer 
bir husus ta, binnefs yol inşaatında dayanıklığı 
sağlayacak teknik noksanlardır. Bugünün ihti
yacına göre yol ve toprak işleri sadece kazma, 
kürek ve el kuvvetiyle başarılamaz ve netekuıı 
başarılamıyor. Dünya harbinin gösterdiği zaru
retler karşısında, cephelerde olsun, yurt içeri-
ninde olsun ordular toprak ve betona gömülmüş
tür. Bu ihtiyaç, bir çok çeşitten, kazar, kırar, 
atar, ezer cinsinden kuvvetli, kullanışlı makineler 
yapılmasına saik olmuş ve bunlar her nevi harp 
silâhları yanında ayni derecede ehemmiyet ka
zanmış ve umumiyetle toprak ve yapı işleri bu 
makinelerle görülmeye bağlamıştır. Memleket 
sanayii, bu şubede verimli bir hale girinceye ka
dar yol ve yapı işlerinde kullanılan makine, alât 
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ve edevattan lüzumu olanlarının şimdilik dışar-
den tedarik ve celbine imkân derecesinde vüsat 
lâzımdır. Bunların ehemmiyetini tebarüz ettir
mek için Toros asfalt yolunun yapılışı zikredile
bilir. 75 kilometre uzunluğundaki bu yol, en 
modern makineler kullanılmak, daima ve fazla-
siyle yedek bulundurmak ve ileri inşaat sis
temleri tatbik edilmek sayesinde 7 - 8 ay gibi kı
sa bir müddette ve mükemmel bir halde yapıl
mıştır. 

Bayındırlık bütçesinin 606 ncı bölümünün 
ikinci maddesi, formülüne göre, her türlü 
makine, alât ve edevat karşılığı da dâhil olmak 
üzere, 8 küsur milyon lira görülmektedir. Ol
dukça önemli bir meblâğ olan bu ödenekten is
tifade ile memleketin tabiî hallerine göre el
verişli ve çeşitli makinelerin bu sene içerisinde 
celbine çalışılmalı ve bir taraftan dahi bunları 
iş icaplarına göre yurdun her tarafında erilrıi-
yetle kullanacak kabiliyette ekipler, kombina
lar teşkili de şimdiden düşünülmelidir. (Alet 
işler, eî öğünür) sözü boş olmamak lâzımdır. 
Memleket evlâdının fikir ve kol kuvveti makine 
kuvvetiyle birleştiği halde yol işlerimiz de çok 
hayırlı ve hızlı başarılar sağlanacağı ve hal
kımızın ihtiyaç ve arzulan tatmin edileceğine 
imkân ve emniyet hâsıl olur. Bu cihetle maki
neleşmek işlerinin ne dereceye kadar gerçek
leştiği veya gerçekleşmek imkânı olduğu hak
kında malumınt lütfetmelerini Sayın Bakandan 
rica ederim. 

Bayındırlık bütçesinin yol ve köprüler kıs
mını bir kere daha gözden geçirirsek konulan 
tahsisatın, umumî bir yol programının bu şu
beye isabet eden kısmı değil ve ancak günün ih

tiyacına ve eldeki işlere göre ayarlanmış oldu
ğu görülür ki, yukardanberi arzolunan esas 
maksatlara varılmış demek değildir. 

Bu itibarla bütün memleketi kaplıyacak me
tin, modern ve muntazam bir programa bağlı 
karayollarr şebekesinin kışta bir zamanda vü-
cude getirilmesi noktasından lüzumlu olan tah
sisat kaynaklarının temin ve tahakkuku ve yol 
işlerinin düzenlenmesi için üzerinde işlenmekte 
olduğu malûm olan ve geçen seneler Sayın Ba
kan tarafından da bildirilen Şose ve Köprüler 
Kanan tasarısının biran önce neticelendirilmesi, 
muvaffakiyet için en önemli çarelerden biridir. 

Hülâsa, Bayındırlık Bakanlığımızın bugünkü 
kuruluş haline ve ana ödevlerine göre yapıcılık 
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kuvvetlerine dayanarak yurdun yüzünü süsle
yecek, şenlendirecek hayırlı, feyizli icraata mu
vaffak olacağı hususunda tam güvenlik besler 
ve başarılar diliyerek sözlerime son veririm. 

R. YARDAK (Zonguldak) — Arkadaşlar, 
benim söz alışım yanhz liman işlerine aittir. Li
man işleri hakkında bir parça söz söyliyeceğim 
ve sabrınızı tüketmemeğe uğraşacağım. Onun 
için müsaadelerinize iltica ediyorum. 

Tabiatın Karadenizi halk ettiği günden iti
baren Kurunu ulâda, o vaktin bahri ihtiyacına 
göre yapılmış limanların asarı elan o yerlerde 
baki ve (dökük) adiyle yadolunagelmektedir. 
Meşrutiyet Hükümeti zamanında Amasra limanı 
yapıldığı zaman 180 metre tul noksan bırakıldı
ğından dalgaların getirdiği kumlarla dolarak 
limanın dörtte birini doldurmuştur biran evvel 
ikmalini rica ederim. 

Sinob ile Boğaz arasında fırtıuaya tutulmuş 
herhangi bir ganimin yegâne iltica edeceği yer 
Ereğli limanıdır, başka liman yoktur. Zamanı 
gelir ki bir f iri mada, ecnebi ve Türk vapur ve 
gemileri buraya, iltica ederler. Bunun bir defa
sında 54 vapurun sığındığı görülmüş ve bir ha
tıra olsun diye bu vapurların fotoğrafları alın
mıştır. Bu resimler Belediye ve Parti dairelerine 
asılmıştıı- her gelene bunu gösteriyorlar. Bu li
manın da bir büyük düşmanı vardır, o da batı 
karayelidir. Batı karayel rüzgârı estiği zaman 
hiç bir gemi karaya oturmaktan yakasını kurta
ramaz. Ne kadar mahir bir kaptan olursa olsun, 
bu rüzgârın çıkacağını hissedip limandan kaç
mağa muvaffak olamazsa, mutlaka mahvüperi-
şan olmağa, batmağa mahkûmdur. Türk mühen
disleri şimendifer yapabilir mi, yapamaz mı diye 
mevzuubahis olduğu zaman, Türk mühendisleri 
kendi ilimlerine güvenerek, bu hatları biz yaparız 
dediler ve ortaya atıldılar. Hem tünelleri, hem 
köprüleri yapmak suretiyle varlıklarını ve kud
retlerini bize gösterdiler. Biz bununla ne kadar 
iftihar etsek azdır. Ondan sonra acaba limanları 
da yapabilirler mi, yapamazlar mı meselesi mey
dana çıktı. Bu işte de bir varlık götermek ve 
Türk mühendislerinin liman yapabilmek kudre
tinde olduklarını o vakit sahibi sermaye olan bir 
şirket ki, en büyük demiryolu şirketi var idi. 
O da Abdurrahmaıı Naci merhumun şirketi idi, 
bu şirket o vakit Bayındırlık Bakanı ve şimdiki 
İçişleri Bakanı Hilmi Uran'm zamanında bir 
teklifte bulundular, dediler ki: biz bu şimendi-
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fer hattını Zonguldak'a indiriyoruz, Zongul
dak'tan Ereğli'ye elektrik şimendiferi yapmak ve 

limanı da beraber meydana getirmek suretiyle sizin
le bir taahhüde girişiriz, bize itimadınız varsa ve şu 
şartları kabul ederseniz dünyanın en büyük li
mancı profesörlerinden Hükümet kimi gösteriyor
sa, onu getireceğiz bunu, ne kadar fedakârlık la
zımsa, onun nezareti altında yapacağız ve 
1938 senesinde limanı ve elektrikle işleyen 
şimendiferi size teslim edeceğiz. Fakat her 
nedense bu memleketin talihsizliğinden ola
cak ki, Hilmi Uran hastalandı, doktorlar 
çalışamıyacağını söylediler, o ayrıldı. Ondan 
sonra Bayındırlık makamına gelenler bu işle alâ
kadar olmadılar, onlar da hattı bitirdikleri için 
alât ve edevatlarını toplayıp gittiler .Biz hâlâ bu 
limansızlık içinde kıvranıp duruyoruz ve liman 
olmağa müsait olmıyan Çatal ağzı gibi bir yeri 
liman yapmağa kalkıştık. Bunu yapmak için 
binlerce dönüm arazinin toprağını kazıyıp boşalt
mağa çalışacak idiler. Hamdolsun bu fikirden 
vazgeçildi. 

Şimdi Ereğli limanı. Bu Ereğli limanı; bili
yorsunuz ki, Zonguldak 'in, nasıl altında maden 
cevherleri mevcut ise, o mıntakada Karadere or
manı gibi pek çok ormanlar vardır. Para kayna
ğı, para ve servet fışkıran bir mmtakadır. E-
reğli de onun en güzel bir iskelesidir. Bu iskeleyi 
ne zaman yapacağız ve nasıl yapılacaktır diye 
düşünceler sırasında, değişmez Ulu Başkanımız, 
Reisicumhur Hazretleri Karadeniz seyahatlerin
de iki üç defa bu limana varmış ve bilhassa 
motorlara binerek limanda mevcut eski mendi
rekler üzerinde gezerek, bunun tetkikini bizzat 
yapmışlardır. Ondan sonra bu limanın yapıl
ması esası takarrür etmiştir. 

Bu limanın yapılması meselesine gelince, ilk 
defa Kanadalılardan, ingilizlerden talip zuhur 
etti ve zannedersem o vaktin parası ile 10 milyon 
lira kadar bir para istediler, bunu haber alan 
Alman firmaları kalktılar, Ereğli limanına gel
diler. Orada tetkikat yaptılar, dediler ki : E-
reğli limanının üzerinde Boztepe denilen bir mev
ki vardır. Bu boztepe mevkiinde bir kalker ma
deni bulunmaktadır. Tahlil etmişler, gayet 
güzel çimento yapılacakmış ki onu yaparlarsa çi
mentonun tonunu 6 - 8 liraya kadar mal edebi-
lecegklerini anlamışlar. O vakit biliyorsunuz İs
tanbul'da çimentonun tonu Yunus fabrikasında 
30 liraya satılıyordu. Tabiî 30 lira ile 6 - 8 lira 
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I arasındaki fark mühim olduğu için büyük bir 

tenzilât yapmağa hazırlanmışlardı. Hattâ bu işi 
haber alanlar Nafıa Vekili Ali Çetinkaya'ya ih
bar etmeleri üzerine o zaman da istanbul'da 
tam 30 liradan satılan çimentoyu 20 liraya indir
meğe muvaffak olmuştu ve zannederim burada 
bir karışık komisyon teşekkül etmişti. Bunun ri
yasetini de Gümüşane Mebusu H. Fehmi Ataç de
mlide etmişti. Yunus fabrikasının, meclisi idare
sini buraya getirmiştik. Biz kulağımızla işittik, 
sorulan suale dediler ki; Efendiler biz bütün se
ne çimento fabrikasını tam randımanla çalış
tıramayız. Çünkü fiyat düşer. Biz fazla birşey 
kazanmış olmayız. Bu itibarla biz ancak fabri
kayı senenin üç, dört ayında çalıştırır ve sekiz 
ay kapatırız. Bunu encümen âzalarının çoğu 
duymuşlardır. Niçin dedik? Çünkü fiyatları bu 
seviyede başka türlü tutamayız dediler. Biraz da 
Hasan Fehmi Ataç sıkıştırınca neticede fabrika
yı bir senede amorti ettiklerini söylediler. 
Amma millet bu kadar fiyatla bu çimentoyu 
uzun seneler pahalıya aldı ve sinesine çekti. 
Nitekim Erzurum hattı yapıldığı zaman dahi 
Nuri Demirağ, bir çimento fabrikası yapalım, 
Erzurum hattının sınai kısımlarına lâzım olan 
çimentoyu çıkaralım dedi ise de yine yapılama
dı ve neticede onun da çimentoları istanbul'
dan Yunus fabrikasından çok nakil masrafı ve
rilerek taşındı. 

Yani liman inşaatında en büyük rolü olan 
mevaddı iptidaiye kumla çimentodur. 

Bloklara gelince; bir liman blokunun tulü 
4 metre, arzı 3 metre olunca, bunu birbirine 
vurursak 3 kere 4, 12 eder. Yüksekliğine de 
vurursak, 3 kere 12 toplu olarak 36 M3 eder. 
36 M3 e gidecek çimento ile yapılacak bir blok 
enaz 160 liraya yapılır. Bu blok yapıldığı yer
den macala ile kaldırılıp mendireğin lâzım ol
duğu yerine koymak için en aşağı lâalettâyin 
2 5 - 3 0 lira masraf gidecektir. Demek ki tutarı 
180 liraya varacaktır. Halbuki Cenabıhak Ka
radeniz vasıtasiyle inşaat malzemesine yarıya-
cak taş blokları hazırlamıştır, (önündeki hari
taya işaret ederek) Bu limanın haritasının şura
sında göreceğiniz, (Göremiyoruz sesleri), .du
run efendim, rica ederim, bir parça sabrediniz. 
Alacaburun'dan, şu burundan Bababurnu'na 
kadar olan yer iki milliktir. Burada 10 ton
dan 40 - 50 tona kadar hazır blokları Karade-

I niz yapmış getirmiş, oraya bırakmıştır. Tabi-
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atın sahil boyunca emre müheyya kılınış oldu
ğu bu bloklar oradan makine ile alınıp duba
lara konarak yerlerine konulursa büyük fay
da elde edilmiş olur. 150 liraya çıkacak olan çi
mentodan blokun yerine nakli için de en aşa
ğı 25 - 30 lira masraf gider ki 180 liraya va
rır. Bu itibarla da fiyattan da 25 lira gibi bir 
farkı düşmek lâzımdır. Şimdi çimentodan 
yapılacak bloklarla bu tabiî bloklar arasındaki 
istifadeyi nazarı itıbare alacak olursak de
mek ki, Kanadalıların müracaatları üzerine o 
limanı vermiş olsaydık bize epeyce pahalıya 
malolacaktı, bu limanın yavaş, yavaş vaziyeti 
tahliyesi anlaşılarak daha ucuza nasıl malola-
cğr meydana çıkacaktı. 

Şimdi bu limanın bir tarihi vardır; o tarih. 
de bize bunu gösteriyor. Vaktiyle, yani ta 
Kurunu Ulâda yapılmış olan bu liman, o va
kit bin metre tulünde ve ondan fazla geniş
likte yapılmış bulunan bu liman müruruzaman
la dolmuştur ve yerinde bir mahalle ve bir de 
çarşı kurulmuştur. Bu mahalleyi ve bu Bozha-
ne çarşısını ortadan kaldırmış olursak eski li
manın doklarını burada buluruz. Şimdi vahit 
fiyatla, yüzümüzü ağartacak olan Türk mü
hendislerine müteahhitlere verilmiştir. Vahit 
fiyatın kârı ve zararı Hükümetin üzerindedir. 
Bu liman halen şantiyesini mütaahhitler kur
maktadırlar. Henüz işe başlamamışlardır. Fa
kat ellerindeki tasarı ikinci derecededir. 

Büyük plânın yerine küçüğünü yapacak olur
sak liman küçük olacaktır. Limanın küçük plâ
nını yapacak olursak ne olacaktır? Şimdi bu 
plân üzerinde inşaatı yürütmeğe kalkışmış
lardır ki, bu inşaat dolayısiyle gelecek ahfa
dımız bizi hayırla yadetmiyecektir. Efendiler 
belki bize başka bir nazarla bakacaklardır. İçi
mizde fenne vakıf milletvekili bulunmamış ol
duğuna hüküm edeceklerdir. Onun için benim 
burada heyeti celilenize arzedeceğim, rica 
edeceğim bir mesel vardır ki, o da ellerinde 
mevcut plan büyük,plânı kabul edip bunun esası 
üzerinden yürünmesini talebetmekten ibarettir. 

Şiandi limanın şurada (Haritayı göstererek) 
gördüğünüz iki rengi vardır : Birisi yeşil, öte
kisi de kırmız* renkle değiştirilmiştir. Şimdi 
yapılmak istenilen yer bu yeşil kısımdır. Asıl 
bu milleti tatmin edecek, sevindirecek olan 
kısım şu kırmız* renkte olan büyük plândır dok-
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]ardır. Bunu yapmayıp küçüğünü yaptığımız 
takdirde ne olacaktır? Fıarzediniz ki, Gülcemal 
vapuru hayattadır ve bunun içine girecektir. 
Bunun tulü 180 metredir, onu yerleştirmek için 
bu liman içinde evirmek, çevirmek icabetse, 
yerleştirmek için iki başına iki römorkör, yir
mişer metreden 40. metre, iki başına da 30 zar 
metreden halat vermek ister ki, tutarı 60 met
redir, hepsi etti mi tam 100 metre? (Alkışlar). 
180 metre de vapurun uzunluğunu ilâve edersek, 
280 metre olur. Şu halde bunun üzerinde düşün
mek lâzımgelir. Halbuki bu gemiyi döndürece
ğimiz zaman limana iltica etmiş vapurların bir 
kısmını dışarı çıkarmak lâzım gelecektir. Hal
buki şimdi 20 000 tonluk vapurlar vardır. Ec
nebi vapurlarından her boyda olanlar kendi ya
kacaklarını almak için gelecektir ki, bu liman 
çok küçük olacaktır. 

Gerçi ben denizci değilim, mühendis değilim, 
amma dairei intihabiyeme gittiğimiz zamanda bi
ze verdikleri izahat ve bu defa dört gün evvel 
istanbul'dan gönderilen bu harta ile diğer ma
lûmata nazaran bunun doğru olduğuna bendeniz 
kanaat getirdim. Size arzediyorum. Meclisi 
Âlinizin içi öyle ilim adamları ile doludur ki, 
bu ilim ile mücehhez olan zatların malûmatla
rına inzimam eden tecrübeleri halen iş başında 
bulunanların i hainden daha yüksek olduğuna 
kaniim. Onun için Heyeti Âliyeniz hâkem olu
nuz, üç tane amiralimiz vardır, bahriye mü
hendislerimiz vardır. Hele mühendislerimize ge
lince hepsi birbirinden üstündür. Onlardan bir 
grup toplanırsa bunların heyeti uımumiyesi 
Hükümetle beraber teatii efkâr ederse zanne
derim ki, Vekil Beyefendi de onların reyi ile 
mutabık kalır, onların da heyeti fenniyesi tet
kik eder ve bir neticeye varırlar. Bu suretle bu 
memleketin saadet ve selâmetini temin edecek 
bir limana bu memleketi mazhar kılarlar. 

Şimdi bu limanın birinci kısmı yapıldığı za
man denebilir ki, efendim öyle amma, masraf 
çok artacak. Hayır masraf çok artmıyor, neden 
artmıyor? Çünkü birinci yaptığım hesapta, yani 
küçük limanın heyeti umum iyesi 500 metre kut
runda bir daire kadar yer tutuyor. Halbuki bu
nu 30 metro iİeriye atarsak o zaman 800, belki 
1000 metre kutrunda bir daire teşkil edecek
tir. Gelelim su içine gömülmesi icabeden kısma, 
bu da ölçülmüştür, iki metre kadar su içine fazla 
girmektedir. Bu şekilde masraf % 15 ilâ 20 ara-
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srnda artacaktır. Ehli olanlar teminat veriyor
lar. 

Bundan fazlasına benim aklım ermez . An
cak mühendis beylerle bahriyelilerimizden top
lanacak olan bir komisyon bunu halledecektir. 
Şimdi limanda, denizin kenarında o kadar gü
zel, billur gibi parlıyan kumlar, pak kum mev
cuttur ki, bu kum ayni zamanda kristal fabrika-
ima da yarayabilecek bir kumdur. Demek ki, 
kum parası azaldı, bloklardaki kazançtan da ma
liyet azaldı, bu ikisinin sıkıntısı üzerine mu
azzam olan çok masrafı % 70 - 90 arasında indi
rilecektir. Ereğli limanının bağlandığı yer, Bo
lu'ya doğru giden kısmı Karadefe ormanı na-
miyle meşhur bir ormandır. Bu ormanı, Allah 
rahmet eylesin, Sabri Toprak vekâleti zamanın
da bir dekovil ile Ereğli'ye bağlryarak Bolu'ya 
kadar çıkarmak ve oradaki milyarlarca kıymeti 
sırtında taşıyan dağların üzerindeki ormanların 
yere yıkılarak çürümesine mâni olmak için bu 
dekovile başlamışlar, tesviyei türabiyesi yapıl
mış, hatta menfezleri, köprüleri yapılmıştı. 
Buranın balast ve rayı da döşenmişti. Her ne
dense bunun rayları sökülerek oradan kaldırıl
mıştır. Eğer bu raylar sökülmeseydi ve hali 
hazırda başka yerlere sarfolunan paralar ile bu 
dekovil daha fazal ileriye götürülmüş bulunsay
dı, kâğıt fabrikasının da en muhtaç olduğu gı
dayı bu ormandan temin etmek imkânları hâsıl 
olaeaktı. Vaktiyle kâğıt fabrikası Ereğli'de ya
pılacak ve fabrikanın sırtı tamamen bu or
manlara dayanmış bulunacaktı. Sonradan fab
rika İzmit'e yapıldı, izmit'e yapıldığı için şim
di, bu şehir etrafında kesile kesile ormanlar azal
dığından ona lâzımgelen odunlar ya şimendi
ferler veyahut arabalar ve kamyonlarla oraya ta
şınacaktır. Hattâ suyu da yoktu, hamdolsun 
sonradan onu uydurdular, suyu getirdiler. 

Fakat bu fabrikaların, gerek sellüloz, gerek
se kâğıt fabrikalarının hayatını temin edecek 
yegâne orman, bu Karadere ormanı olacaktır. 
İhraç iskelesi de Ereğli olacağına göre ve aynı 
yerde manganez, kömür ve diğer madenler de 
bulunduğuna nazaran ve bilhassa bu yapılacak 
liman Bolu'ya bağlandığı zaman tahmil ve tah
liye hususunda büsbütün müşkülâta uğrana
caktır. O vakit bunun küçük yapılmasından do
ğacak üzüntüye şimdiden sebebiyet verilmiş bu
lunacaktır. 

Buna nihayet vermek için işte maruzatım 

limanın böyle bir komisyon tarafından tatki-
kmdan sonra inşaatına devam edilmesini talep 
ve ricadan ibarettir. 

İkinci bir mesele var j deminki arzettiğim 
Amasra limanı, Osmanlı Hükümeti zamanında 
yapılmış ilk liman eserimizdir. Uzunluğu ikmal 
edilmeden bırakıldığı için sonradan ikmal edi
lemedi, hatıra getirilmedi. Tulünde olan kısmı 
ihmal edilmişti. Bu ihmal yüzünden dalgala
rın gelip çarpması, dokları alıp götürmesi yü
zünden çöküntüler yaptı ve belki bir kısmını 
da yıktı. Sonra onun karşısında Romalılar dev
rinden kalma liman döküntülerinden, onu 
kapayabilmek için, onların mevcudiyetinden 
istifade ederek 75 metre daha ileriye yürütül
müş olsaydı o zaman denizin dalgalar yaparak 
dışarrdan getirmekte olduğu kum tabakalarını 
liman içine sokamıyacak ve dışarıda kalmaları
na sebep olacaktı ki, bu şekilde o limandan is
tifade edilebilecekti. Halbuki limanın bugün 
maalesef beşte bir sathı kum dolmuştur. Bu 
şekilde biraz daha devam edecek olursa limanı 
büsbütün kaybetmek ihtimali vardır. Bu sene-
ki bütçeyi tetkik ettim, bunun için bir parça 
tahsisat konmuştur. Bu yüzden Bayındırlık Ba
kanlığına teşekkür ederim. Yalnız konulan tah
sisat pek azdır. Onu ikmali cihetine gidelim 
ki, ondan istifade edilsin. 

İkincisi... (Üçüncüsü sesleri). Efendim, dör
düncüsü, beşincisi, altıncısı... Dinlemeyiş mec
bursunuz. Kırk yılda bir nöbeti kelâm bana 
geldi. (Gülüşmeler). Bilirsiniz, benim kürsü 
ile çok alâkam yoktur. Şu haritayı getirmesey-
diler yine de çıkmryacaktrm. Şimdi Bartın "en 
güzel ve sanayi memleketidir. Bir de Bartın 
Irmağı vardır. Boğazdan gemiler, vapurlar 
içeri girerler ve seyrederlerdi. Bizim gibi yaş
lı olanlar bilirler ki vaktiyle Gürcü vapurları 
vardı. Boğazdan içeri girerler, Bartın kasaba
sının içerlerine kadar gelirlerdi. Halbuki mille
tin ormana ehemmiyet vermeyişi ve fazla ka
zanç hırsı yüzünden ormanları tahrip ettiler ve 
netice olarak sellerin getirdiği topraklar bu 
boğazın ağzını kapatmış olduğu için şimdi ar
tık vapurlar limana giremiyor. Amma yine 
150 - 200 tonluk motörler kasabanın içinde 
olan iskeleden hamulesini alır ve 1 - 3 Km. aşa
ğı bir iskelemiz daha vardır. Orada tekrar nok
sanı doldurulur ve bu suretle boğazdan dışa
rıya çıkar. Bü dolma yüzünden bu sene boğaz 
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kapandı. Orman İdaresinin büyük mikyasta 
toplanmış olan kerestesini dışarıya çıkarmak 
için yükünü almış olan motörler yola çıkacağı 
bir sırada bir fırtına oldu, bu fırtına limanı 
kapadı, içerisindekiler esir kaldı, dışarıdakiler 
de içeri giremez oldular. Ulaştrma Bakanlığiy-
le Bayındırlık Bakanlığı birleşerek iktisat Ve
kâletinden oraya bir motor alddar, gönderdi
ler. Bunun delaletiyle limanda ufacık bir geçit 
açıldı ve gemiler bu geçitten girip çıkmağa 
başladılar. Hattâ Orman idaresi onları başka 
bir iskeleye taşıyarak oradan yüklemek için 
15 - 20 tane kamyon sevketmişti. Onlar bun
ları başka bir iskeleye taşıyarak ihracı o suret
le temin olunacak idi. işte boğazı açmak için 
o gelen motörlerin birkaç gün uğraşmasiyle bo
ğaz açddı. Gelen kamyonlar benzin yakmak-
sızm ve lâstiklerini eskitmesine imkân kalma
dan yol açıldığı için geri gittiler. Amma üçün
cü bir fırtına geldi, gene yol kapandı. Onun 
için nazarı itibare alınacak cihet şudur ki ; o 
limandan bu memleketin istifadesini temin et
tirmiş olmak için burada, büyük toprak kazan 
Haliç'te veya Zonguldak'ta bulunan temizleyi
ci tarak dubalarından bir tane de burada bu
lundurmak, o limanın mevcudiyetini korumak 
için lâzımdır. (Kâfi, kâfi sesleri). Durun efen
dim, acele etmeyin. 

Karadeniz'de limansızlık yüzünden fırtına
ların yaptıkları tahribat o kadar büyüktür ki, 
sahilde dört katlı, on beş, yirmi odalı binalar 
görürsünüz. Bu büyük konakların kime ait ol
duğunu sorarsanız falanın konağı idi. Bunları 
yaptırmışlar, bu adamlar eskiden büyük yel
kenliler gezdiriyormuş, o sayede kazandığı pa
ralarla bunları yaptırmışlar. Şimdi onların ge
mileri yokolmuşlar. Bunun sebebi Sinob'la is
tanbul arasında sığınacak yer bulunmamasın
dan ileri gelmektedir. Halbuki bendeniz de es
ki Harbi umumide bir kestane karası fırtınası
na bir tonluk bir kayıkla tutulmuş ve ancak 
Kefken limanına iltica edebilmiştik. Biz lima
na geldiğimiz zaman oraya iltica etmiş olan 
gemiciler hayret ettiler ve dediler ki, siz gel
mezden biraz evvel 150 şer yolcu ile gelmekte 
olan kireç kayıklarından ikisi battı. Hiç bir 
yolcu kurtulamadı. Yarın asarını görürsünüz 
dediler. Bu Kefken limanı gayet tabiî bir li
mandır ve bunun eskiden mevcut döküklerinde 
50 metre tulünde bir aralık vardır. Bu aralık 
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su sathiyle beraberdir. Buraya ufacık bir him
met ve gayret sarfedilerek mevcut aralık kapa
tılacak olursa, ki burada bir kaç adacıklar var
dır oraları kapanmış olur ve bunlarla beraber 
180 metre kazanmış olur. Ufak bir para ile 
kapatıldığı takdirde Türk gemicilerinin ölüm
den kurtulması ve servetlerimizin heder olma
ması hususunda büyük bir iş yapılmış olacaktır. 
Kabul buyurmalarını irca ederim. Çünkü içi
mizde amiraller vardır, mühendisler vardır. On
lar çıkar, bu işlerin ehemmiyetini daha güzel 
bir şekilde bize anlattılar. (Doğru doğru ses
leri). 

Sonra, yine Ereğli limanının karşısında Kili-
seeik limanı namiyle bir yer mevcuttur. O da 
şudur, bunun dökükleri su üstüne çıkmış du
ruyor, halen mevcuttur. Bu dökükler su sat
hından üstündür. Yahut su sathı ile beraberdir. 

Ben geçerken su sathı ile beraber gibi olan 
kısımlarını gördüm, ama belki böyle söyler
sem bir hata etmiş olurum. Bayındırlık Ba
kanlığının bu işlerle uğraşan dairesi daha iyi 
bilir. Burada biz birer metre yüksekliğinde ya 
tabiî bloklardan veya suni blok koymak sure
tiyle yapacak olursak Romalılardan kalma bu 
limanda 150 - 200 tonluk gemilerden 30 - 40 nm 
iltica ederek batıp mahvolmıaktan yakalarını 
kurtarmalarına hizmet ederiz. Bunu da hatır
latmayı borç bilirim. 

Bunun için fazla bir söz söylemiyeceğim. 
Yalnız istediğim şudur ki, herhangi bir vekâ
let, şimendüfer gibi değil de, şimendüfere ya
kın dekavil; falan yapmağa kalkarlarsa, bun-
alrm güzergâhlarını, keşiflerini ve sairelerini 
ait olduğu vekâlete bırakmaktansa Bayındırlık 
Bakanlığına verelim, o nasıl Devlet Demiryolla
rını yapıyorsa bunları da Devlet yapıları, Dev
let binaları gibi üzerine alsın ve daha ucuza 
maletsin. Allahtan muvaffakiyetler dilerini. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — H. Tugaç. 
II. TUGAÇ (Ağrı) — Bayındırlık Bakanlığı 

bütçesini gördüm, yol için ayrılan para on mil
yon liradır. Bu hususta fazla bir şey söyleme
ye, yolun önemini açıklamaya, yüksek huzuru
nuzda hiç lüzum görmüyorum. Memleketin her 
türlü kalkınmasının yola bağlı olduğunu ve 
yurd savunmasında yolun, bel kemiği teşkil et
tiğini ve hatta Hükümet kurmanın da yola bağlı 
olduğunu söylemekle iktifa edeceğim. 

— 362 — 



B : 18 25.: 
Ancak Sayın Bakandan şunu sormak istiyo

rum : Acaba bu on milyon lira ile ne yapmak is
tiyorlar? Bu para harpten evvelki yıllara na
zaran iki milyon lira değerindedir. Bu ise bu
gün onarma işine bile yetmez. Mahallî bütçe
lerde bu paranın iki, üç mislinin ayrıldığını 
görüyoruz. Bundan evvelki bütçede, mahallî 
bütçelere 30 milyon lira konnulmuştu. Saym 
Bakan, mahallî bütçelere konulan paraların ne
relere sarf edildiğim, asıl ana maksada, Devle
tin maksadına, memleketin ana dertlerine sar-
fedilip edilmediğini iyi tedkik ediyorlar mı? 

Elde bir iş birliği programı var mı? Bu 
program kâğıt üzerinde varsa bile - Kâğıt üze
rinde var olduğunu zannediyorum - kâğıt üze
rinde kalmayacak bir surette, realize edilecek, 
esaslı bir program haline konması düşünülü
yor mu? 

Sayın Bakandan rica edeceğim işlerden bi
risi budur. 

Arkadaşlar; fazla uzatmamak için kısaca 
kesmek istiyorum, öyle vilâyetlerimiz vardır 
ki, Şarkta bilhassa, tekerlekli vasıta ile gidil
mesi mesele teşkil ediyor. Senenin ancak bir 
kaç ayında gidilebiliyor. Memleketimizin Şar
kında çok esaslı bir nokta olan Van, tekerlekli 
vasıta yüzünü senenin ancak bir kaç ayında gö
rebiliyor. Bugün orada gidilemez. Bunu da 
bu kadarla bırakıyorum. ' 

Onarma işleri, çok acıdır, benim gördüğüm ve 
50 senedenberi üzerinde yürüdüğüm Erzurum -
Hasankale yolu vardır. Hasankalenin tam yanı 
başında şose, Osmanlı imparatorluğu zamanında 
yapılmış Meşrutiyet devrinde yine bu şose üze
rinde çalışılmıştır. Bugün dahi gidip geliyoruz. 
Su her sene köprüleri alıp götürüyor muvakkat 
bir zaman, muvakkat ahşap köprülerden geçiliyor, 
sonra yenisi yapılıyor, o da ertesi sene sular ta
rafından götürülüyor. Bana öyle geliyor ki, köp
rüler üzerine âdeta bir sicil bir kütük kaydi yok
tur, köprülerin ne zaman yapıldığı niçin yapıl
dığı, ne kadar suya tahammül ettiği veya taham
mül etmediği, gelen suyun âzami derecesinin ne 
oldğu hakkında esaslı tetkikimiz yoktur zannm-
dayrm, eğer bu tetkikler yapılmış olsaydı bir se
nede yapılan köprü ertesi sene veya ikinci sene 
suların önünde yok olmazdı. 

Şükranla söyliyeyim; ana yollar üzerinde son 
zamanlarda yapılan köprüler daha dikkatli ya
pılıyor. Trabzon'dan itibaren, transit yolu üze-

.1045 0 : 1 
rinden bu sene geçtim, çok esaslı köprülerin ya
pılmış olduğunu gördüm. Bunu, tekrar ediyorum, 
şükranla kaydederim. Her halde yolun bu kısmın
daki mühendis çok dikkatli ve bakımda yerinde
dir. Burada çalışan mühendisin kim olduğunu 
bilmiyorum. Çok esaslı çalışdığı anlaşılıyor, ken
disine buradan teşekkürü borç bilirim. Fakat 
arkadaşlar, yolun diğer kısımları öyle değildir. 
Karaköse ile Erzurum arasındaki kısım üzerinde 
ve Karaköse'ye yakın Taşlıçay denilen bir derecik 
vardır. Bunun üzerine yapılan köprüyü ertesi 
sene su götürmüştür. Bahar mevsiminde o mu
hite has bir şekilde artan suların âzami tahrip 
kabiliyeti hesap edilerek köprülerin ona göre ya
pılmasını ve her sene bütçeden önemli paranın 
heder edilmemesi için Bayıdırlık Bakanımızın 
bu iş üzerinde esaslı surette meşgul olmasını rica 
ederim. 

Sayın arkadaşlarım, bir noktaya daha temas 
edeceğim. Kış gel dimi bir çok yerlerde yollar ka
panıyor. Bunlar onarma faslına mı girer, ne 
olur, yolların açılmasiyle kim iştigal eder, alâka
dar makam neresidir, mesulü var mıdır?.. Lûtfc;\ 
bunu da söylesinler. Artık dünyanın hiç bir ta
rafında bir yolun aylarca kapalı kalması bahis 
mevzuu değildir. Bendeniz tesadüfen tâ Kafkas
ya'dan Sibirya'nın en uzak noktasına kadar gi
dip geldim. Yol kapanması buralarda varit de
ğildir. Tabiatın acaip halleri vardır, günlerce 
süren pek kuvvetli tipiler olur, yol kapanır. Am
ma kapandıktan sonra açılır. Bunun için de ter
tibat işer. Bakanlığın bunu da nazarı dikkate 
almasını rica edeceğim. Bugün Ağrıya gidemez
siniz. Tabir gediği yolu kapalıdır. Orada bu 
yolun kapanmasına çare bulunamıyorsa ve mut
laka da yol kapanıyorsa, bu yolu başka yerden 
geçirmek lâzımdır. Tahir gediğine uğramadan 
biraz daha güneyde eyi bir güzergâh vardır, ne 
yapmak lazımsa biranevvel halletmelerini dile
rim. 

R. KAPLAN (Maraş) — Aziz arkadaşlarım; 
Bayındırlık işimiz yurdun imarında Türk mille
tinin kalkınmasında temel olan işleri üzerine al
dığı için bu Bakanlık bütçesi münasebetiyle ko
nuşurken bıkmadan, usanmadan konuşmak ve 
Bakanımızı dinlemek azmindeyiz. 

Arkadaşlar, kendisine verdiğimiz addan da 
anhyacağımız veçhile bayındırlık bu yurdu 
imar edecek Bakanlık ve milletin kalkınmasın
da âmil olan en esaslı işleri üzerine alan Bakan-
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lıktır. Arkadaşlar, sözüme başlamadan, ar-
zettiğim bu işleri üzerine alan Bakanlığın büçe-
sindeki tahsisat azdır diyeceğim. Kendilerinden 
bu ana işlerimizin esaslı programlarını, büyük 
tahsisat kanunlarını biran evvel bize getirmele
rini rica ile söze başlıyacağım. Arkadaşlar Ba
yındırlık işlerini, limanları, şimendiferleri, 
yolları, silişlerini, hepsini sayıp ta başınızı ağ
rıtmak istemem. Bugün Türk yurdu, Türk va
tanı, büyük imparatorluk elimizden çıktıktan 
sonra ^Türkün meskeni, Türkün yuvası halini 
bulan bu yurdu bir an evvel imar etmek bu mil
lete, bu aziz millete çalışma imkânını vermek 
Büyük Meclisimizin ana vazifesidir. 

Arkadaşlar, bugünkü Devlet Eeisimiz Baş
bakan iken bu ana işe çok esaslı olarak başlamış 
idi, bilirsiniz, demiryolları ve limanlar üzerine 
el koyarak geniş mikyasta işe bağlamıştı. 

Arkadaşlar, asırlardanberi hele şu iki asır 
içinde Türk milletine yurdunda iş yaptırmamak 
için her gün başına iş açanlardan birisi, 1928, 
29, 30, 31, 32, 33, 34 senelerinde musallat ol
muştu, hatırlarsınız. 

Musolini isminde birisi İtalya'nın başına ge
çerek hergün bir yüksek taş bulur, üzerine çı
kar bilhassa biz Türk milleti bütçe müzakeresine 
başladık mı, o günleri tercih ederdi. Bütçede 
bu lüzumlu imar için, bu ana işleri, limanları 
ve demiryollarını bir an evvel yapmak için faz
la tahsisat ayırmamıza imkân bırakmayarak, 
daima yurt müdafaası işlerine tahsisat ayırmaya 
bizi icbar ederdi. Bugün yaptığının cezasını bul
du, kendi yurdu harap oldu, kendi yurdunda 
kendisi ağlıyor. Yine biz acıyoruz onlara. Am
ma biz senelerce yapmak azminde bulunduğu
muz iğlerimizden mahrum kaldık. Yine Başve
kil iken başladığı işlere, bugün Devlet Reisi 
olarak, geniş mikyasta bu memleketi demiryol
ları ve limanlarla bezemek azminde bulunan 
Devlet Reisimizin Meclisle birlikte, Hükümetle 
birlikte bu işi başarmakta olduğunu görmekte
yiz. Sevinç duyuyoruz arkadaşlar. Bu içinde 
bulunduğumuz 1945 senesinde Karadeniz'de 
Ereğli ve Trabzon limanlarının ihalesi bizi ne 
kadar sevindirmişti. Şeytanın bacağını kırdık, 
tekrar işe başladık diye. 

Rifat Vardar arkadaşımızın limanın fenni 
kısmına taallûk eden beyanatına tabiatiyle Hü
kümet cevap verecek ve bizi tenvir edecektir. 
Bu, çok mühimdir. Buyurdukları noktada; 
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Bakanlığımızın bizi tenvir etmesi gerekir. Am
ma Karadeniz'de iki limanın ihale edilişi bizi 
çok sevindirmiştir. Daha bunların yanında iha
le edeceğimiz bir çok Karadeniz limanlarımız 
vardır. Orta Nadolu'nun daha on yerden Ka-
i'adeniz'e bağlanması lâzımdır. 

Arkadaşlar, şimendiferlerimizin yalnız orta
dan yalnız toprağımızın, vatanımızın ortasından 
seyrederek, geçerek gidip gelmesi, bu yurdun 
kalkınmasında kendisinden beklediğimiz yüksek 
faydayı temin edemez. 

Ancak yer yer limanlara bağlanırsa şimendi
ferlerimiz o vakit en büyük faydayı temin eder. 
Umanlarımızı yalnız vapurların sığnağı olarak 
değil, bugünkü şartların icaplarına göre her-
türlü teçhizat ile bezenmiş limanlar olarak gör
mek bizim en çok amacımızdır ve Bakanlığımız
dan istediğimizdir. Şimdi arkadaşlar, Trabzon 
limanı işini halletmek demek, orada yalınız ge
milerin birer sığnağmı yapmış olmamız demek
tir. 

M. AYDIN (Trabzon) — Bravo.. 
II. KAPLAN (Devamla) — Oraya demiryo

lunu da indirmek zarureti vardır Elbette 
Ereğli'ye de gidecektir, elbette Samsun'un da 
limanı yapılacaktır, orada esasen şimendifer 
vardır; limansızlık büyük bir noksandır, biran ev
vel yapılması lâzımdır. Anadolu'nun iki mai
lesi, Akdeniz ve Karadeniz'e olan büyük iki mai
le, bir de belkemiği olan Orta Yayla, bizi bu li
manları yapmağa ve bu şimendiferleri limanla
ra indirmeğe her gün davet etmektedir. Arka
daşlar bu yapılmadıkça zirai inkişafımız zor ola
caktır, sınai inkişafımız zor olacaktır, 
kalkınmamız zor olacaktır, köy, ka
saba ve şehirlerimizin imarı zor olacaktır. Temel; 
imarda, kalkınmada demiryolları ve limanlar
dır, arkadaşlar. İlk temel olmadıkça diğer işler 
de zor işliyor, zor yürüyor ve zarar gittikçe iler
liyor arkadaşlar. Onun için Meclisi Âlinin büt
çe müzakeresinde bilhassa üzerinde durduğu bu 
bayındırlık işimizin önemli tahsisatla takviye 
edilmesini görmek, bu memleketin en büyük is
tekleri arasındadır. Bu yapacağımız işlerin 
programını biran evvel saym bakanımızın Bü
yük Millet Meclisine getirip bu program üze
rinde konuşma imkânlarının biran evvel hazır
lanmasını bilhassa diliyeceğim. 

Bu münasebetle şuna da temas etmek isterim. 
Bu yolu, şu limanı da kuracaktık, fakat şu as-
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kerî mülâhaza, şu prensip mâni oluyor. Bunu ar
tık asla clinlemiyeceğiz. Evvelce yaptık. Şimen
difer ve liman işlerimiz de bu gibi dedikodu
larla hareket ettik, üzüldük ve bilâhara anladık 
ki, Bayındırlık Bakanlığı da Genelkurmay, böy
le bir mülâhazanın varit olmadığını söylüyor, in
kâr ediyor. Şu halde ortadaki iş aksaması nere
den geldi? Hâlâ anlıyamadık arkadaşlar. Onun 
için bayındırlık işlerinde, bu yurdun imarı is
lerinde bakanlık kayıtsız, şartsız B. M. Mecli
siyle temas etmelidir, kararı buradan almalıdır. 

Orta Anadolu'yu gerek Karadeniz ve gerek 
Akdeniz limanlarına bağlama işi, Bayındırlık 
Bakanlığımızın biran evvel tahakkuk ettirilmesini 
istediğimiz islerdendir. Onun için program iste
riz, tahsisat kanunu isteriz. 

Arkadaşlar, şimendiferler idaresi şark hattı-
mızı ve Erzurum hattımızı ikmal ettikten son
ra ikinci bir programa başladı. Bu hat bittik
ten sonra Kelkit vadisinden çıkacak şimal hattı-
mız vardır. Bu ihtiyaç kendisini gün geçtikçe 
daha fazla hissettirmektedir. Bilhassa bu Kelkit 
vadisindeki birçok kazalarımız halkı kışın vilâ
yet merkezlerine dahi gidemiyorlar. Bu yurd 
parçasının imarı ve kalkınması dahi bu yolun 
biran evvel yapılmasını bize emretmektedir. 

Arkadaşlar; Ankara^yı Hükümet merkezi 
yaptık. Ankara kültür merkezidir. Bu iki vasfı 
ile Ankara mütemadiyen nüfusu artan büyük bir 
şehrimiz olmuştur, Devlet merkezi olmuştur. 
Binaenaleyh bu şehrin birçok bakımdan biran 
evvel ele alınacak işleri var, hususiyetleri var. 
Bu şehir toprak itibariyle esasen verimsiz bir sa
ha üzerinde olduğu için etrafmdaki verimli yer
lere biran evvel bağlanması zaruri olan bir şe
hirdir. Altı senelik harb içinde bu şehirde otur
duğumuz için, bu şehrin ihtiyaçlarını, sıkmtüa-
ye artık bize kendini göstermektedir. - Onun 
için sizi fazla izahlarla yormak istemem. Hepiniz 
aynı şeyi gözünüzle görmüş, tecrübesiyle tatmış 
durumdasınız. Ancak hergün bir müesseseyi da
ha kurduğunuz bu şehirde ihtiyaç seneden sene
ye artarak bize kendini göstermektedir. Onun 
için kültür merkezi, Devlet merkezi olan bu 
şehri iktisaden takviye, gerek ticaret, gerek sana
yi, gerekse ziraat bölgelerine bağlamak sure
tiyle iktisaden takviye zarureti vardır. 

Arkadaşlar bu yaz, Meclisimizin toplantıla
rına ara verdiği günlerde idi, Bayındırlık Ba
kanımızla beraber, Ankara Milletvekili Mümtaz 
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ökmenle birlikte buradan Konya'ya karadan bir 
seyahat yaptık. Arkadaşlar, hakikaten şimdiye 
kadar oradan geçmediğim için üzüntü duydum 
ve oradan geçmemin bu kadar gecikmesinden do
layı iztirap çektim, kendi hesabıma. Ankara'dan 
çıkıp ta Gölbaşı denilen mevkiden ayrıldıktan 
sonra Haymana ovası denilen bir ovaya geldik. 
Ova; haritaya bakarsanız çöl diye yazılmıştır. 
Maalesef kendi memleketimiz üzerinde bazı kötü 
propagandaları kendi elimizle yaparız. Bu çöl 
denilen yer Anadolunun değme yerinde 
bulunamıyan kuvvetli bir ovadır. Kuvvetli köy
lerle meşguldür ve en kesif denilecek kadar sığır, 
koyun besleyen bir sahadır. Bu çöl isminin ve
rilmesi, zannederim, ovada çay, ırmak falan bu
lunmamasından olacak. Fakat ovanın her nere^ 
sini kazarsanız iki, üç âzami dört metre derin
liğe indiniz mi bol su var. Hiç bir ovada bu ka
dar az mesafede bol su bulunmaz. Bu ova o ka
dar kuvvetli bir ovadır ki, verim itibariyle de, 
suyunun bu kadar çok yakm olması itibariyle de, 
ele alınacak bir ovadır. Bilhassa Ankara şehri
nin, Devlet merkezinin yanıbaşmda olması, bu 
şehri besleyecek süt, yağ, peynir,, diğer esaslı 
hayvan mahsullerinin bir çokları için bir çok is
tasyon kurulacak bir ova. Amma bugün Gölba-
şına kadar sosa var, oradan ilerisi ham yoldur. 
Bir de şimendifer geçmediği için o ova, burayı 
besler vaziyete getirilememiştir. Onun için ge
rek Bayındırlık Bakanımızdan ve gerek Tarım 
Bakanımızdan biranevvel Ankara'yı bu Hay
mana ovasından geçen yolla Konya'ya bağlama
larını dilerim. Bunda zaruret vardır. Amma 
şimendiferle. Arkadaşlar sosa, bizim istediğimiz 
genişlikte kalkınmayı temin etmiyor. Bilhassa bu 
noktada şimendifer yapmak zarureti vardır. 
Orada arkadaşlar, Haymana ovasmm kenarında 
tuz gölleri vardır. Bilirsiniz, muazzam sahada
dır ve onların nakli şimendiferi icabettirir. Biraz 
ileride Aksaray ovasına iner. Oraları da verimli 
ovalardır. 

Arkadaşlar, bugün Devlet merkezimiz, kültür 
merkezimiz olan Ankara, yarinin büyük merkezle
rinden biri olmaya namzettir. Arkadaşlar, bu 
kültür müeseseleri burayı yarın dünyanın büyük 
merkezlerinden birisi yapmak kabiliyetini bize 
vermekte ve bize götormektedir. Onun için ar
kadaşlar, bir an evvel bu merkezi, arzettiğim gibi, 
buradan Haymana 'ya Konya 'ya ve Konya 'dan 
Akdenize bağlamak ve buradan en kısa yolla Ka-
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radeniz'e bir limana bağlamak zaruretindeyiz. 

M. AYDIN (Trabzon) — Çok doğru. 
R. KAPLAN (Devamla) — Arkadaşlar, Kon

ya bilirsiniz senelerce Selçuk Devletine merkez 
olmuştur. Muazzam ovalariyle, kesif nüfusu ile 
Anadolu'nun en büyük ve en güzel vilâyetlerin
den biri, Devletimizin tamamen merkezinin yanı-
başında ve her vakit için kendisine bel bağhyabile-
ceğimiz vilâyetlerimizden birisidir. Burasını biran 
evvel Hükümet merkezi ile alâkalandırmak, biran 
önce şimendiferle bağlamak.. Arkadaşlar 250 kü
sur kilometre olan Ankara - Haymana - Konya 
ve bu kadar kısa bir mesafe ile Konya'yı Anka
ra'ya bağlamanın temin edeceği faydalar itiba
riyle, niçin şimdiye kadar bu yapılmadı diye 
bir birimize çıkışacağımız önemli bir iştir. 

Arkadaşlar; Konya vaktiyle Selçukilerin Dev
let merkezi iken Antalya'nın Alanya kazasını 
kendisine kışlık merkez ittihaz etmişti, Antalya ile 
Alanya ile, deniz ticaretini devam ettirmiş bü
yük merkezlerimizdendir. Bugün arkadaşlar, Kon
ya'dan Antalya sahiline gidiniz, sahile inince 
oralarda arkadaşlar ilk önünüze en yakın olarak 
çıkacak olan eski Sıda şehridir. Panfilya Hükü
metinin merkezi olan Sıda şehri. Bu şehir 3 bin 
küsur sene evvel yaptığı limanla bize yalnız ye
rini gösteriyor. Bu şehir, eski devirlerde, ya harp
la vaya zelzeleyle yıkılmış, fakat liman Akde
niz'de yapılmış tek liman olarak görülür. Bugün 
bu liman Konya'dan Antalya'ya giden şosanın 
denize bitiştiği yerde emrinizi beklemektedir ar
kadaşlar. Ankara'yı en kısa yolla Akdeniz,e bağ

lıyacak limandır arkadaşlar. Konya Seydişehirinin 
olduğu yerin mesafesi Ankara - İstanbul mesafe
sinden kısadır. Onun için bu Ankara - Akdeniz 
yolu, Orta Anadolu'yu dirilteceği gibi; Ankara'
yı daima besliyeceği gibi, Avrupa ve Afrika pos
talarını Anadolu'nun ortasına çekecek bir liman 
da olacaktır. Bu limanı biran evvel yapmamız 
hem Ankara'yı hem Orta Anadolu'yu dirilte-
cektir. Fazla olarak arkadaşlar, bu eski 
Panfilya hükümetinin sahası olan Antalya, Fi
nike, Manavgat ve kısmen Alanya kazası ovala
rı, iklim, su itibariyle, su bolluğu ve iklim gü-
zellili itibariyle yurdun en güzel parçalarıdır. 
Fakat arkadaşlar, huzurunuzda itiraf edeceğim. 
İmparatorluk malesef Selçuklular devrinde ma
mur olan bu sahayı ihmal etmiştir. Cumhuriyet 
bu sahayı Selçuklulardan devir almıştır. Cum
huriyet devrinde Büyük Millet Meclisi alâka-
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landı. Afyon - Antalya şknendüfer yolu kanu
nunu çıkardı, fakat hattı henüz oraya götüreme-
dik. Eğer Ankara - Konya - Manavgat yolu 
yapılacak olursa, bir taraftan Panfilya Hükü
meti zamanında, yani dünyanın ilk devirlerin
de, yalınız bugün üç kazanın bulunduğu sahada 
120 ile 130 bin arasında nüfus vardır, bu sahada 
o vakit 5,5 milyon nüfus varmış Mevcut şe
hir harabelerine bakarak eski eserler mütehas
sıslarının hesaplarına göre o zaman bulunan 
miktar bu kadardır. Yapacağımız bu hatla, bu 
saha da imar edilmiş olacaktır. Arkadaşlar; 
bugün bu sahada aşiret develeriyle, aşiret ka
bileleri cevelân etmektedir. Halbuki toprak, ha
va ve su bolluğu itibariyle, Orta Anadoluda ye-
tişmiyen bir çok sıcak iklim mahsullerini bize 
yetiştirerek Orta Anadoluyu kışın daima her 
türlü meyve ve sebzelerle besliyecek bir durum
dadır. 

Arkadaşlar; bu defa Alanya'ya gitmiştik. 
Sayın Bayındırlık Bakanımızın müsteşarı Ferdi 
de beraberdi. Oralarda senelerce evvel kış ve 
ilkbahar turfanda sebzeciliği başlamış bir halde 
imiş. Şimdi durmuş. Sebebini sorduk, dedi
ler ki; bu harp dolayısiylo denizyolları işlemedi, 
karada da şimendiferimiz yok ki, beyhude emek 
sarfedelim de yetiştirelim. Onun için vazgeç
tik. 

Arkadaşlar; başlayan işler dahi, şimendifer-
sizlik ve bu sahil yollarının Orta Anadolu'ya 
bağlanmaması yüzünden durmaktadır. Bu sa
haları gören arkadaşlarımız size her vakit iza
hat verebilirler. Fakat ben arkadaşlarıma, ken
di memleketim olduğu için fazla söylemiyorum, 
buraları değil yalnız Türkiyenin, dünyanın en 
güzel yerleridir. Bu sahilleri biran evvel imar 
etmek imkânını temin etmeliyiz. Arkadaşlar bu 
sahillrede insan ürer, bu sahillerden mahsul 
senede iki, hatta üç alınır. Arkadaşlar, bu 
sahiller bugün en çok sıkıntısını çektiğiniz zey
tinin anayurdu idi. Yalnız zeytin üzerine çalış
sak arkadaşlar, bu sahiller yalnız bizim yur
dun değil, civardaki bir kaç Devletin zeytin 
yağını verir. Arkadaşlar; bu sahiller Akdeniz 
sahalarına ve Avrupa sahillerine mütemadiyen 
etlik sığır yetiştirecek durumdadır, burada bü
tün yaz ve kış hayvan çayırla beslenebilir bir 
durumdadır, onun için Ankara - Konya, Konya -
Manavgat şimendiferi bu yurdun ana işlerin
den biri olarak ele alınmalıdır. Hem Orta Ana-
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doluyu diriltmek bakımından, hem de vereceği 
faydalar bakımöMİan. ' 

Arkadaşlar; demin de arzetiğim gibi. Pam-
filyalriar zamanından kalan bu büyük liman ve
ya omun yanındaki büyük Manavgat nehri içine 
yapılacak bir liman, şimendiferciliğûnizin ve 
liraancalığımızm babası olaeak olan Devlet rei
simin InÖnü adile anılacak büyük bir liaaaan, 
büttün yurdu diriltecek mahiyette bir durum ta
ş m a k t a ^ . 

Arkadaşlar; geçen sene de bir vesile ile ar-
zefcmiştim, şimendiferler üzerinde ikinci bir hat, 
büyük hatlarıanızdan birisi de Kayseri Cenup 
hatıebr iarkadaşlar. Kayseri'den Elbistan ova
sından geçerek Ayıntap - Irak hattı vasfenı ala
cak olan bu hat, bilhassa Meclisi Âliye, Ba
yındırlık Bakanımıza ve Hükümete teşekkür 
ederim, burada Mtaraş 'ldar ve Ayıntap 'lılar na
mına. Maraş ve Ayıntab 'a yapılacak kollar için 
biraz tahsisat konmuştur, yakında temelini at
makla bahtiyar olacağız. Fakat bu hat asıl 
Kayseri hattının iltisakı olan asıl Irak hattı, 
Ceaıap büyük hattı olarak yapıldığı vakit Ce
nup hattımız 300 kilometre kadar kısalıyor, 
büyük ovaları da sahası içine alıyor arkadaşlar. 
Geçen sene de arzetmiştim. Elbistan ovası 

diye bir ovamız vardır. Burada üç kaza bulun
maktadır. Dün Maraş gazetesi gelmişti. Orada 
bir fıkra var. hakikati ifade ettiği için, siz
lere arzetmeyi düşündüm. Elbistan lılar kasa
bada yapacakları bazı işler üzerinde konuşur
ken şu cümleyi kullanmışlar. «Bir hastane ya
palım, kışın biz burada Ergenekon hayatı yaşı
yoruz.» Hepiniz bilirsiniz o menkıbeyi arkadaş
lar. Hakikaten bu Elbistan ovası üzerinde bu
lunan Elbistan, Afşin ve Göksün kazaları sene
nin yedi ayında arkadaşlar çok kar yağar, hiç 
bir yol ile de bir yere bağlı değildir. 

Âdeta Ergenekon hayatı yaşarlar. Bundan 
kurtulmak için Elbüstanlılar, hiç olmazsa hasta
larımızı tedavi edecek bir hastane yapalım demiş
ler. Onun için Bayındırlık Bakanımızın bu yol 
üzerinde bilhassa dikkatlerini önemle rica etmek
teyim. 

Arkadaşlar, şose işlerini ,bilhassa vilâyetler-
deki durumu üzerinde Bakanlığın dikkatini Mec
lisi Âli hzurunda çekmek isterim. Bir arkadaşı
mızın tebarüz ettirdiği gibi, tahsisatın çoğu vi
lâyetlerdedir. Fakat vilâyetler kaza yollariyle, 
bilhassa son senelerde, hemen hemen meşgul ol-
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maz oldular. Daha ziyade Nafıa müdürlerini, 
belediye mühendisleri vaziyetine getirerek şehir 
içerisinde meşgul ediyorlar. Kazalar bu yüzden 
çok şikâyet etmektedirler, ıstırap duymaktadır
lar. Vaktiyle yapılan tesviyeler dahi geçilmez 
hale gelmiştir. Onun için vilâyet bütçeleri üze
rinde tetkiklerini yaparrken ve veliâyet valileri 
ile temaslarını yaparken Bakanlığımızdan bil
hassa rica ederiz; kaza yolları üzerine dikkatle
rini çeksinler. 

Arkadaşlar, su işlerimiz; Bakanlığımızın ö-
nemle ele aldağı işlerdendir. Yalnız, bu işler 
hakkında da bu Bakanlıktan bir ricada buluna-
cağna. Yapılan işlerin işletilmesi üzerinde tet-
kikleriöe başlasınlar. İşletme için; Mısır 'dan mı 
getirecekler? - Çünkü orada çok eski zamandan 
beri su işleri önemli bir haldedir - mütehassıs ge
tirip bu işleri tanzim etmeleri lâzımdır. Yapı
lan yerler esaslı işletmeye bağlanmazsa çok va
kit geçmeden kanallar dolar. Onun için işletme 
işi ile bunu tanzim etmek lâzımdır. 

(Su işlerimiz üzerinde mütedassıs arkadaşlar 
ahaaışiauâır.) Bilhassa benim ricam, bu mü-
tehassı&Lala çalışmayı tanzimdir. Bir iş 
plânı almak için üç, beş sene bek
lememek noktası üzerinde mütehassısların 
dikkatini celbetmek, ondan sonra işleri acele 
yapmak lâznnedır. Kendileri de takdir buyu
rurlar. Bu işi acele yapmak üzerine biraz ya
vaşlık var. Alanya'da yapmakta oldukları küçük 
s» işlerinin üç senede bitmemesi bu işlerin biraz . 
ağar gittiğini gösterir. Bilhassa su başında yapı
lacak bent işine kendilerinin dikkatini evvelce 
de çekiştik. Ferdi Beyefendi orada vaziyeti 
gördüler* vaziyeti bakana arzettiler, ümit ederim 
ki halkştmisleafdir. Orada kuru bent, o derenin 
içinden gelen kış selini tutamaz. Bilhassa bu 
noktayı gözönünde tutmalıdırlar. Kışın çok su 
gelir, o kuru bent tutamaz, su onu alır götürür. 

Sözümü bitirirken Sayın Bayındırlık Baka
nımızdan, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızla bir
likte bu şehir içme suları üzerinde de vaktiyle 
kendilerinin bir teşebbüsleri vardı. Bu teşebbüs
leri daha kuvvetlendirmelerini, hakiki surette bu 
işleri yapacağımıza dair bir esas bulmalarını 
bilhassa kendilerinden diliyeeeğim. 

Arkadaşlar, şehir su işleri yurdun önemli 
işleri arasındadır. Bu sonbaharda Antalya'ya 
gitmiştim. Geçen yaz gerek büyük gerekse kü
çük yasta birçok insanların şehrin suyunun iyi 
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olmaması yüzünden bağırsak hastalığına tutula
rak öldüklerini yanayakıla anlatıyorlardı. Onun 
için Bayındırlık Bakanlığımızın bu yurda yapa
cağı faydalı işlerden birisi de şehir suları işini 
tanzim ve belediyelerin bu iş üzerindeki çalış
malarına, idarei hususiyelerin bazan tahsisat 
ayırmaları inzimam ediyorsa da bu işleri esaslı 
olarak tanzim etmezsek belediyeler bu işi kendi 
başlarına halledip bitiremiyecekler. 

Hulâsa, bu içme suları üzerinde Bakanımı
zın dikkatlerini rica ile ve bayındırlık işinde ça
lışan arkadaşların gösterdikleri bilgileri gördü
ğümüz yerlerde . müşahede etmiş olarak onları 
şükranla anmak suretiyle ve nihayet burada te
mas ettiğimiz işlerde de bize başarılarla gele
ceklerine inanarak sözümü bitiriyorum. 

N. FIRAT (Samsun) — Sayın arkadaşlar; 
büyük devrimimizin eşiği olan Samsun limanı
nı konu yapmak istiyorum. Kulaklarıma çar
pan seslerin deyimini anlamağa başladığım yaş-
tanberi güzel Samsun'un önemli işi olan liman 
derdini duymaktayım. Elbette daha çok evvel
ler de bu konu yine konuşuluyordu. Yurttaşla
rın bu limanda çektikleri sıkıntıları, ölüm kor
kularını, alın teriyle ve emekle meydana geti
rip yarattıkları ürünlerinin sert bir dalga ile 
birden nasıl yokolup gittiğini uzun uzadıya an
latmağı gerekli bulmuyorum. Bunları benden 
daha iyi bilirsiniz. 

Cumhuriyet Hükümetleri önemli yurt işle
rinde olduğu gibi Samsun limanı işine de za
man zaman elkoymuştur. Büyük Meclis te Hü
kümetinin bu görüşlerini hep yerinde bulmuş
tur. Bakınız; Samsun limanının yapılması için 
1926 yılında yani bundan tam 20 yıl önce 945 
sayılı kanunla 6 milyon lira ödenek kabul bu
yurmuşsunuz. Bundan bir yıl sonra, 1927 yılın
da gene bu iş için 1095 sayılı Kanunla 10 mil
yon liralık bir ödenek daha kabul buyurmuşsu
nuz. 1929 yılında ise 1482 sayılı kanunla ne ya
zık ki bundan evvelki kanunlar ortadan kalk
mış bulunuyor. 

Görülüyor ki yıllardanberi Büyük Meclis 
ve onun yetkili Hükümetleri Samsun limanmm 
yapılması için esaslı şekilde bu dâvanın üze
rinde durmuş bulunuyorlar. 

Şimdi konuşmasını yaptığımız 1946 yılı Ba
yındırlık bütçesinin raportörlüğünü yapmış 
olan sayın arkadaşımız da, «demiryol münteha-
smda bulunmak itibariyle bir kat daha önem 
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milyon liraya malolacağı tahmin olunan Sam
sun limanının derhal ele alınması zaruridir» 
demek suretiyle raporlarında bu konuya iliş
miş bulunuyorlar. Kendilerine yürekten teşek
kür ederim. 

Sayın arkadaşlarım, Karadenizde, Ereğli, 
Trabzon ve daha başka iskele ve limanların 
isimlerinden sonra birgün gelip Samsun limanı 
admın da bütçemizin bir bölümünde dolgun bir 
rakamla yer alacağına ben inanıyorum. Ancak 
bu gelecek mutlu günün çok yakm olması ge
rekli olduğuna birçok sebepler var. Herşeyden 
evvel yapılacak olan bu iş büyüktür, yıllar sü
recektir. Bu işe erken başlarsak erken biter. 
Sonra Bayındırlık Bakanlığının yetkili eleman
ları Samsun - Sivas demiryolunun, Samsun -
Lâdik arasındaki kısmının, parçasının çok dik, 
bu yüzden de ekonomik olmaması sebebiyle bu 
yolun Samsun - Çarşamba, Yeşilırmak boyunca 
Amasya'ya çıkmasını uygun buluyorlar. Bu da 
olacaktır. 

Kuzey demiryolu dediğimiz Bolu - Gerede, 
Osmancık - Amasya - Kelkit yolunun çizgisini 
bugün haritalarda görüyoruz, yarın toprak üs
tünde de göreceğimize inanıyoruz. 

Bayındırlık Bakanlığının çalışkan bir kolu 
Su îşleri îdaremiz Yeşilırmak deltasında yıl
lardır çalışıyor. Bu çalışmanın sonuçlan yak
laşmış ve verimleri başlamıştır. Yine bu idare 
bu limanın batı tarafında bulunan Kızılırmak 
deltasiyle yakından ilgileniyor. Tarım Bakan
lığımız, kurutulan bu alanlarda 40 000 dekarlık 
bir Devlet çiftliği kurmuştur ve bu çiftlik ve
rimlere başlamıştır. 

Öbür taraftan yine Tarım Bakanlığımız Kı
zılırmak deltasında buranın geniş otlaklarını ve 
ötekizenginliklerini gözönüne alarak 80 000 de
karlık bir yerde memleketimizin, yurdumuzun 
ve belki en ileri milletlerin sahip bulundukları 
haraların üstünde bir hara kurmak kararını al
mıştır. Toprak kamulaştırma işleri tamamlan
mak üzeredir. Bu cennet kadar güzel ve verim
li deltalarda ve geniş hinterlandla yapılmış ve 
yapılacak bu işlerin liman konusu ile bağlılığını 
ben ayrıca açıklamayı gerekli bulmuyorum. 

Arkadaşlar, dünya gidişine ayak uydurmak 
ve .yurdumuzu her bakımdan şenlendirmek için 
en kısa bir zamanda başarmak zorunda bulundu-

I ğıımuz bütün bu işlere muhakkak ki, yüzlerce 
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milyon sarfedeceğiz. Bu işlere gerekli olan arak
lar ise en ucuz, en ekonomik ve en kısa yol
dan Samsun limanından geçecektir. O halde 
başlamış ve başlamalarına karar verilmiş veya 
verilmemiş, bu önemli işlerin, başarılı ve eko
nomik surette tamamlanmalarında büyük yardı
mı olacak olan Samsun limanının yapılmasını da
ha fazla geciktirebilir miyiz ? Arkadaşlar; Sam
sun limanının bugünkü girdisi, çıktısının yıl
lık tutarı 200 bin tonu geçiyor. Türlü araçlar
dan aktarıla, aktarıla binbir zorlukla yapılan bu 
iş için verilen paraların toplamı yarım milyon li
ra kadardır. Gemiler, kıyıya yaklaşıp da yükünü 
ve yolcusunu doğrudan almağa başladığı gün 
yarım milyon kazanacağız, ü lkü adında ve Dev
letin işlerinde çalışan bir gemisi var, yük ta
şır. Bu geminin 4800 ton kömürü Samsundan 
alıp başka bir yere götürmesi için Samsun lima
nında bir aya yakın bir zaman beklediğini ve 
bunun için de elli bin liradan fazla para sarfe-
dildiğini;' Denizyollarına bağı gemilerimizin bu 
limanda günlerle iş yapamıyarak beklemekle 
geçirdikleri zamanların zararlarını; hele hele 
hayatı ucuzlatmak, yabancı memleketlerde ürün
lerimizin sürümünü sağlamak için binbir çareye 
başvurarak zorlukları yenmeğe çalışırken bu li
manın bu günkü durumu ile çalışmalarımızı na
sıl baltaladığını ve millî ekonomi ve ticaretimiz
de ne büyük gedikler açtığını görmemezlik ve 
bimemezlik edemeyiz. 

Sayıp döktüğüm, bütün bunlara eklenecek 
daha bir çok konular var. Beni dinlemekte gös
terdiğiniz büyük sabırlılığı kötüye kullanmış ol
mamak için, Turhal şeker, Sivas çimento, Er
gani bakır, Malatya bez ve daha bir çok fab
rikalarımızın yaktığı kömürlerin elde ettikleri 
malların bu limandan geçtiğini hatırlamakla ik
tifa ediyorum. 

. Sayın arkadaşlar; sözün kısası, limanı
mızın en kısa ve yakın bir zamanda yapılmasını 
zorlayan bütün bu sebepleri ve daha başkala
rını hiç şüphe etmiyorum ki Sayın Hükümetim 
benden çok daha iyi bilirler. Düne göre bugün 
yapılması daha çok önem kazanmış bulunan Sam
sun limanı işi de öteki yurt işleri gibi kuvvetli 
olarak ele alınarak, gereğinin yapılmasını say
gı ile Hükümetimden diliyorum. 

Yeni bütçemizin de yurda ve yuttaşlara uğur
lu ve verimli olmasını diliyorum. 

H. SELÇUK (Hatay) — Saym arkadaşlar; 
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Bir kaç noktaya temas etmek istiyorum. Da

ha önce şunu arzedeyim ki harbin doğurduğu 
imkânsızlıkların ve ağır şartların köstekleyici te
siri en çok kendini bayındırlık işlerinde göster
miştir. Ziraat, sağlık, sanayi ve bilhassa maarif 
işlerimizde harpten önceye nazaran daha ileriye 
ve daha geniş bir çalışma hızı içinde bulunduğu
muz halde bayındırlık işlerimizde bir yavaşla
ma olduğunu görüyoruz. Şartların yarattığı im
kân darlıklarının bu yavaşlamaya sebep oldu
ğunu tamamen teslim ediyoruz. Bununla beraber 
bugüne kadar ne demiryolu inşaatında gösterilen 
yüce başarı her türlü tavsifin fevkindedir. En 
önemli ve en güç projelerini bile hazırlıyan ve 
bunu muvaffakiyetlerle tatbik eden mühendisi 
Türk, teknisiyeni Türk ve işçileri Türk olan bu 
eser, Cumhuriyet idaresinin yapıcılık alanında 
başardığı eserlerin en güzeli olarak daima hür
metle ve takdirle anılacaktır. Sanayiimizde be
şer senelik büyük programlar yapıyoruz. Ba-
yandırlık alanında da böyle senelere bölünmüş 
geniş çalışma programlarının da hazırlanması 
düşünüldüğüne şüphe etmiyoruz. Geniş 
tahsisatlar ayırarak hamle yapılması lâ-
zımgelen bayındırlık işlerimiz içinde demiryolun
dan sonra en mühim mevki su işlerinin tuttuğu 
kanaatmdayım. Suları evvelâ dizginleyip inzibat 
altına alarak ziraat için tahrip edici ve mey
dana gelmiş olan bataklıklar yüzünden vatan
daşların sıhhat ve hayatı tehlikelere koyucu tesi
rini önlemek en çok önem vereceğimiz bir mev
zudur. 

Bugün Anadolu'nun yer yer bu sulardan ve 
bataklıklardan gördüğü zarar bütün tarih bo
yunca gördüğümüz zararların en büyğüdür. Ça
lışkan ve hayat kudreti yüksek Türk nesillerinin 
hayatlarını geçirerek onları ovalarda çalışıp 
mamureler vücuda getirmek imkânından alıko
yan ve onları zarardan ve ölümden tek uzak ola
lım diye dağların kısır sinesinde yerleşmeye ic
bar eden yine bu bataklıkların zararları ve tah
ripleridir. 

Dağlarda oturup fakir ve geri bir hayata kat
lanmakta bulunan yurttaşlarımızı ovalara indirip 
memleketin muhtaç olduğu ölçüde bir çalışmağa 
koşmanın ve içinde bulundukları ormanları da 
tahripten kurtarmanın ilk ve âcil çaresi ovalar
daki bataklıkları her ne bahasına olursa olsun 
kurutmaktır. 

Memleketin birçok yerlerinde ve bilhassa ce-
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iıüp bölgelerimizde ovalara yalnız kış mevsimin
de inen ve yazları dağlara ve yaylalara çekilen 
Yörük ve Türkmen aşiretlerini göçebe hayatın
dan kurtarmak için vaktiyle ovalara iskân et
mişlerdir. Bataklıklar kurutulup ovalarda de
vamlı olarak yaşama şartlan sağlanmadan ya
pılan bu iskânlar çok zararlı neticeler vermiftir. 
150 sene kadar evvel Âmik ovasına 40 binden 
fazla Türkmen aşireti yerleştirilmiştir. Bu ova
nın hemen büyük bir kısmını kaplıyan Amik ba
taklıklarının zalim tcsiratı dinç ve gürbüz Türk
menleri eritip götürmüş, bugün bu aşiretten yal
nız dortbin kadar bir nüfus kalmıştır. Asırlar-
danberi nesilleri kemirip bitiren bu Amik gölü
nün kurutulmasının ne büyük ve hayati bir önem 
taşıdığını takdir buyurursunuz. Bu hayati işi 
Cumhuriyet Hükümeti beş sene evvel ele almış 
ve kurutma ameliyesine de başlamış bulunuyor
du. Başladığı zaman büyük bir hızla giden ame
liyelerin üç senedenberi bir duraklama geçirdi
ğini görüyoruz. Ameliyenin tekrar hızlandırı
larak bütün o bölge halkını minnet ve şükranla 
duygulandıran bu teşebbüsün en kısa seneler 
içinde neticelendirilmesini candan temenni ede
rim. 

Arkadaşlar, memleketimizi imar edip şehirle
rimizi güzelleştirerek kendimiz için bayındır bir 
vatan yaparken memleketimizin haiz bulunduğu 
müstesna turistik kıymeti de gözönünde tutmak 
ve ona göre dağlarımıza yollar ve şehirlerimize 
de binalar yapmak lâzımdır. 

Turizim işleri her şeyden evvel yol ve ba
yındır şehirler olduğuna göre turizm teşkilâtının 
Bayındırlık Bakanlığı bünyesi içinde yer alma
sı icabeder. Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü bu 
işi yalnız propaganda yönünden üzerine almış
tır. Turizme cazibe verecek tesisler yapılmadan 
propagandanın sebep ve mânası elbette olamaz. 
Binaenaleyh turizm teşkilâtı Bayındırlık Bakan
lığının bünyesi içinde kurulmalıdır. 

Malûmdur ki, memleketimiz coğrafi durumu 
bakımından başka memleketlerden ayrı ve daha 
müsait turizm imkânlarına maliktir. Gelip he
men geçici seyyah celbinden ziyade sayfiyeci cel
bi memleketimiz için çok önem vereceğimiz bir 
turizm mevzuudur. Yanı başımızdaki kızgın çöl
lerde yaşayan zengin memleketler halkı yaz 
mevsimlerinde nefes alacak yer aramaktadır. MI
STI*, Suriye, Irak, Filistin ve bütün Yakrnşark 
için en tabiî, en kolay ve en güzel sayfiye hiç şüp-

. 1045 0 : 1 
he yoktur ki, İstanbul ve diğer sayfiyelerimizdir. 

İstanbul'un başka bir yerde bir eşi daha 
bulunmıyan güzelliği ve yaz aylarında havasının 
serinlik ve letafeti bu söylediğim memleketler 
halkının malûmudur. 

Tabiat güzelliği bakımından İstanbul ve hattâ 
diğer sayfiyelerimiz yanında pek mütevazi bir 
hali bulunan Cebelilübnan'a yalnız Mısır'dan se
nede yirmi bin zenginin bütün bir yazı geçirmek 
üzere gittiğini düşünürsek bü sayfiye ehemmiye
tinin ne demek olduğunu kolayca anlarız. 

Mısır ve diğer saydığım memleketler zengin
lerinin sayfiye için İstanbul'u bir kere değil, bin 
kere tercih edeceklerine şüphe yoktur. Havasının 
güzelliği ve mey vasinin bolluğu ve tenevvüü ile 
de Cenupta Amanos dağlarının da bu yoldaki 
turizme ne kadar elverişli olduğu aşikârdır. Ye
ter ki bu yolda lâzım gelen tesisler kurulsun ve 
buna göre teşkilât vücuda getirilmiş olsun. 

Bu işin memleket için muazzam bir döviz kay
nağı olduğu düşünülerek önemle ele alındığı tak
dirde senede en az 30 - 40 bin sayfiyeci celbet-
mek işten bile değildir. Hükümet, memleket için 
hayati olan ve ihmali caiz olmıyan işleri eline 
almakta tereddüt etmiyor. Turizm işinin de ele 
alınacak ve ihmal edilmiyecek işlerden biri oldu
ğu kanaatmdayım. Bu işleri Belediyelerin ve vi
lâyetlerin hiç mesabesindeki imkânlarına bırak
mak daha uzun yıllar memleketi bu işin büyük 
faydasından mahrum etmek demektir. 

Arkadaşlar, Bayındırlık bütçesi konuşulur
ken İstanbul'da yapılacak Adliye sarayına veri
lecek stil meselesine sayın Bayındırlık Bakanı
mızın dikkatini çekmeden geçmiyeceğim. 

Memleketin bir çok yerlerinde yapılan Hükü
met konaklarında ve Devlet binalarında hakikî 
bir muhabbet göze çarpmıyor. Kübizmin sadeliği 
içinde mütevazi bir manzara arzediyor. Halbuki 
bir Hükümet konağı, bir Adliye sarayı bütün 
hatalariyle, ve ihtişamiyle milletimizin sanat kud
retini göstermelidir. 

İstanbul'da yapılacak adliye binasına böyle 
mütevazi bir manzara vermemek lâzımdır. Bu 
binanın büyük sanat âbidelerimizin toplandığı 
bir şehirde yapıldığı düşünülerek ve taşıyacağı 
ismin büyük manası da nazara alınarak Cumhu
riyet idaresinin İstanbul'da yaptığı hakikî bir 
sanat âbidesi olarak yükselmelidir. (Bravo sesle
ri, alkışlar). 

BAŞKAN — Dr. Barkın. 
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Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Arkadaş

lar ; * Bayındırlık bütçesi müzakere edilirken, 
geçen gün bütçenin umumî müzakeresi esna
sında üzerinde söz aldığım bir mevzu vardı, 
onu tekrar bu vesile ile tazelemek istiyorum. 
(Mevzua gel sesleri). 

BAŞKAN — Yalnız Bayındırlık bütçesi hak
kında söyleyiniz. 

Dr. R. BARKIN (Devamla) — Onunla ilgi
li konulara temas edeceğim. 

BAŞKAN — Bayındırlık bütçesiyle alâkadar 
olmak üzere ne isterseniz söyleyiniz. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Bayındır
lık Bakanlığının iştigal sahasına birçok önemli 
ve hayati meseleler giriyor. Bunlar şose, demir
yolları, köprüler, elektrifikasyon vesaire gibi 
türlü mevzulardır. Bütün bu mevzular iktisadi 
kalkınmamızı sağlamak için düşünülen sanayi 
plânlarımızın içine organik bir tarzda girmek
tedir. Bir yerde bir endüstri tesisi kurulması 
istendiği zaman bunu yurdun münakale, iş ha
yatı merkezlerine nasıl bağlıyacağımızı evvel
den düşünmemiz lâzımdır. Bunun için Bayındır-
Ik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında 
sıkı bir işbirliği yapılmasına lüzum vardır. Bir 
yerde bir fabrika kuruyoruz. Bunun işliyeceği 
hammaddeler nereden, hangi limanlardan, han
gi yol ile ve nasıl naklolunacak? Bunların bi
linmesi ve bu suretle yapacağımız, Ekonomi 
Bakanlığının kuracağı tesislerin Bayındırlık 
Bakanlığr ile srkı bir işbirliği yapılarak kurul
ması lâzımdır. Bu sanayi tesisleri Bayındırlık 
Bakanlığı ile müzakere ve müşavere edilmez 
ise iktisadi bir tarzda kurulamaz ve kuruluşlar
da hata olur. 

Bu seneki Bayındırlık bütçesinin tetkikın-
da bu tarza plânlı bir çalışma işinin yapıldığı
na dair delil ve emmare göremedim. Geçen yıl 
Bütçe Komisyonumuz birçok mütalâlarda bu
lunmuştur. Bu yıl bütçesinde bu dileklerin 
yerine getirildiğine dair de bir kayıt görmedim. 
Bütçe Komisyonu da bunu raporunda açıkça 
beyan ediyor. Bunu bu kürsüden bir kere daha 
açıklamayı kendime borç bildim. Geçen sene
ki Bütçe Komisyonu raporunda Bayındırlık Ba
kanlığının bir plân ve programla çalışması lü
zumu üzerinde durarak bunu birçok yerlerinde 
tekrarlamıştır. Bilhassa Bakanlığın yollar ve 
köprüler meselesinde bugünkü geri durumun 
en kısa zamanda giderilmesi için plânlı ve pro-
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misyonunun 1945 senesi raporunda sarih ka
yıtlar vardır. Bayındırlık Bakanlığı, o zaman 
ben de Bütçe Komisyonu müzakerelerinde bu-
lunüiuştunı, bir plân ve program hazırladığını 
beyan etti. Bunun üzerine Bütçe Komisyonu 
raporuna bunu kaydetmekle bıraktı. Bu müta
lâalar ve bu görüşmeler, Bütçe Komisyonunun 
1945 raporunda şöyle ifade edilmişti : Geçen 
seneki rapordan aynen okuyorum; «Esaslı yol 
ve köprülerimizi umumî bir plânla kısa bir za
manda başarma çarelerinin Hükümetçe araştı
rılmakta olduğunu kaydiyle bu hususta biran 
evvel karara varılması ve icraata geçilmesi ve 
İm yapılmadan dahi mevcut imkân ve tahsisa-

j tın rasyonel bir plân dâhilinde kullanılması za
ruridir.» 

1945 senesi Bütçe Komisyonu raporunda 
bunlar yazılıdır. Bunların müzakeresinde yani 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi müzakere olunur
ken Komisyonun sorduğu sualler ve Bayındır
lık Bakanının verdiği cevaplar üzerinde hâsıl 
olan neticenin bir hulâsası 1945 senesi raporu
na şöyle geçmiştir : Bu mütalâa geçen seneki 
mütalâadır. Bu sene mütalâada ise bunların na
zarı dikkate alınmadığı yazılıdır. Aynı temen
niler ilâve edilmiştir. Bu seneki Bütçe Komis
yonu raporu mütalâa olunursa bunlar görülür; 
yine raporu okuyorum : «Plansızlık ve teknik 
eleman ve vasıta yoksuzluğu dolayısiyle yapı
lan işlerin tatmin edici olmadığı» dercedilir-
ken Komisyon raporunda yani geçen seneki te-

I nıennilerini bu sene de aynen tekrar ediyor. Ar
kadaşlar, ben bu temennilerin her sene uzun 
uzadıya tekrarından bir fayda bulmuyorum. 
Binaenaleyh Bütçe Komisyonunda ve Yüksek 

I Meclisin salâhiyeti haiz diğer Komisyonunda
ki raportörlerin nihayet bu gibi temennileri 
nazarı dikkate alması ve hiç olmazsa gelecek 
sene daha tatminkâr tasarılarla Bayındırlık Ba
kanlığının Yüksek Meclisin huzuruna gelmesi 
şayanı temennidir. Bu temenniyi burada açıl
mayı kendime borç telâkki ediyorum. 

Şimdi arkadaşlar, bu tetkikler bize plansız
lık hastalığının aşağı yukarı baş derdimiz oldu
ğunu gösteriyor. Her Bakanın kendi iş alanı 
içinde plân, nihayet muhtelif Bakanlıkların 
iş alanlarım birbiriyle koordine edecek büyük 
koordinasyon veya arkadaşların da temas et-

' tikleri senkronizasyon plânı... Plân ve yine plân! 
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Bu seneki bütçenin tetkikmda bize ümit ve
rici bir hazırlık görülmüyor. Onun için bunu 
burada tekrarı bir vecibe biliyorum. Bütçenin 
umumî müzakeresinde yüksek huzurunuza çık
tığım zaman bazı misaller göstermiştim. Bunun 
başında Ereğli limanı geliyordu. Bunu yurd içi
ne bağlıyacak münakale şebekesi geliyordu. 
Ereğli limanı yapılıyor. Bu limanı yurd içine 
bağlıyacak demiryolu veya kara yolu için daha 
henüz katî bir tasavvur ve plânlar yok mu di
ye arzetmiştim. işte Bütçe Komisyonu rapor
törü aynı mevzua temas etmiş ve şunları söyle
miştir. Aynen okuyorum : «înşa edilmekte olan 
Ereğli limanının tahmil ve tahliye kabiliyetin
den faydalanmağa yarayacak, bilhassa Kara
bük ağır demir sanayiini bu limana bağlıyacak 
hatların etüdüne başlanmamış ve bu iş için büt
çeye ödenek bile konmamıştır». Bütçe Komisyo
nunun raporu budur Bakanlığın bu tutumu ta
biî doğru bir şey değildir, delecek sene ümit 
ederim ki, bütçede bu işler derpiş edilmiş ol
sun. Bu münasebetle bir de izmit Kâğıt fabri
kası iskelesinden bahsetmek istiyorum. Sü-
merbankm bir Kâğıt Fabrikası var, bu Kâğıt 
fabrikası kendi parasiyle bir iskele yapmıştır. 
Yarın öbür gün îzmite bir iskele yapılması lâ-
zrmgelecektir. Çünkü izmit gerek iktisaden ol
sun, gerek Turizm noktai nazarından ve gerek
se askerî bakımdan önemli bir şehrimizdir. iz
mit iskelesiz olamaz. O vakit Bayındırlık Ba
kanlığı bir iskele yaptıracaktır. Sümer Ban
kın Kâğıt Fabrikası için yaptırdığı iskele an
cak kendi ihtiyacı ölçüsünde bir iskeledir. Ya
rın Millî Savunma Bakanlığı benim bir takım te
sislerim vardır, iskelelerin tonajı kâfi gelmi
yor diyecek ve bir iskele yapmağa kalkacaktır. 
Yani demek istediğim bir plân olmadığı için bu
nun böyle olması muhtemel ve variddir, olma
masından daha yakındır. Arzetmek istediğim 
şudur ki, bu gibi işler yapılırken Devlet dai
releri arasında bir koordinasion olsun, müşterek 
bir plân yapılmış bulunsun ve bu iskeleyi her ih
tiyaca cevap verecek bir şekilde Bayındırlık Ba
kanlığı bir defa ve tam olarak yaptırsın. Bu su
retle yapılacak bir iskeleden hem kâğıt fabri
kası istifade eder, hem Millî Müdafaa istifade 
eder hem halk bundan istifade eder. 

Arkadaşlar Sayın Maliye Bakanımız bize yü
rek ferahlatıcı bir takım şeyler söylediler. Umu
mî kalkınma dâvamız için önümüzdeki yıllarda 
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lık bir kalkınma plânı mevzuu vardır. Bunun 
için fabrika, makine, malzeme, gemi, liman te
sisatı vesaire getirilecek, kalkınmamız için lü
zumlu ve gerekli olan sşyelr getirilecektir. Bun
ların mümkün olacağını Saym Maliye Baka
nımız geçen günkü nutkunda bize bu kürsüden 
tebşir etti. Yalnız ne zaman zarfında yapıla
cağını söylemedi. Bendeniz, kendilerinden sor-
dumğum zaman beş sene içinde bunların yapı
lacağını ifade buyurdular; bu 900 milyon lira 
hayalî bir rakam değildir. Maliye Bakanlığı
nın bugüne kadar göstermiş olduğu başarıları 
görerek hakikaten bu işlerin beş sene zarfında 
tahakuk ettirilebileceğine eminiz. Bunlar ha
kikaten olacaktır. Maliye Bakanlığının, Cum
huriyetin teessüsünden beri göstermiş olduğu 
çalışması ve başarısı, bunun garantisidir. De
mek ki, milet bu kadar parayı temin edecek, bu 
kadar fedakârlığı yapacaktır. Bu azim feda
kârlığa karşı, bizim ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve onun Hükümteinin aldığı ödenek-

I leri tam yerine sarf etmesi ve bunun bir san
timinin dahi fena kuruluşla heba ve heder olma
masını temenni etmek borcumuzdur, (Bravo ses
leri). Bunun üzerinde çok hassas davranmalıyız 
arkadaşlar. Bu bizim vicdanî borcumuz ve ta
rihe karşı mesuliyetimizdir. Bunun sağlanma
sı da ancak plânla olur. Plânsız yapıldığı zaman 
bütün bunlar olacaktır. Hiç kimsede suiniyet 
yoktur. Fakat plansızlık yüzünden olmuyor, iz
mit iskelesi, Ereğli limanı bunun delilidir. Bu
da ancak titizlikle hazırlanan bir plânla sağ
lanabilir. Benim acizane kanaatime göre bir 
şura ile olabilir, bir ekonomik şûra ile olur. Tam 
manasiyle, geniş manasiyle arzetmek istiyorum, 
bir yüksek ekonomi şûrası tesis ederek bütün bu 
bize hoş görümniyen ve yapanlara da hiç şüp
hesiz hoş görümmiyen, bunun gibi ufak tefek ku
surları da önlemiş oluruz. 

Arkadaşlar; tekrar Bayındırlık bütçeine dö
nüyorum. Bu yıl bütçesi; geçen yıl bütçesin
den 7 milyon 800 bin küsur lira fazladır. Amma 
bu fazlalığın mühim bir kısmını da inşaat alı
yor, Meselâ 605 nci bölümün yedinci maddesi
ne bakarsak^ şarkta yapılacak memurin evleri 
için dört milyona yakın bir ödenek görüyoruz. 
Binaenaleyh Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin bu 
sene koyduğu fazla paranın yansı buraya gidi-

I yor. Diğer kısımlarda ise inşaata gitmektedir. 
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İnşaat fena bir şey değildir, fakat prodöktif 
bir şey değildir. Vakit geçti. Fazla misâllerle 
sizi yormak istemem. Bu paraların çoğu başka 

bakanlıklar bütçesinden, bayındırlık bütçesine dev
redilen paralardır. Şu halde bayındırlık bütçesi 
geçen seneki gibi bir vaziyetle karşımıza gelmek
tedir; bu gibi işler ve tabiî bu gibi fazlalıkları 
tecrit edersek. Geçen sene ortalık kapalı idi. 
Bayındırlık işlerimiz için gereken bir çok mal
zemenin alınmasına imkân yoktu. 

Arkadaşlar, istitraden şunu arzedeyim ki bu
gün yol ve liman yapılması, artık eskisi gibi 
kol kuvveti ile olamaz. Bunu imkân yoktur. 
Zaten nüfusumuz da azdır. Bir çok yerlerde kol 
kuvvetine ihtiyacımız olacaktır. Binaenaleyh, 
biz yapacağımız büyük hamleyi ancak mikina-
larla, kol kuvvetini en verimli bir tarzda kul
lanan makinalarla yapabiliriz. Binaenaleyh, bu 
makineleri; yol, liman vesaire inşaat için tu
lumba, silindir, ekskavatör, buldozer vesaire 
gibi yol inşaatı ve diğer inşaat için makineler 
lâzımdır. Geçen sene yollar kapalı idi. Doğru. 
Geçen seneki bayındırlık bütçesine bir şey dene
mez. Fakat bu sene yollar açılıyor. Bu bütçe 
barış istihale bütçesidir, Nitekim Maliye Baka
nımız, bu kürsüden bütçenin karekterini böyle 
anlattı. Binaenaleyh madem ki barış istihale 
bütçesidir, her bakanlığın bütçesinde biz bu 
karekteri görmek isteriz. Bakıyoruz, bütçede, 
bu gibi lüzumlu şeyler, âlat ve edevat makine
ler alınması için tahsisat göremiyoruz. Demek 
alınmasına imkân yok. Bunlar için böyle bir 
tahsisat konmamış, derpiş dahi edilmemiş. Bi
naenaleyh, beklerdik ki, bayındırlık bütçesi 
silindir, ekskavatör vesaire gibi makineler al
mağa hazırlıklı bir bütçe olmalıydı. Bu maki
neler sayesinde biz büyük kol kuvveti tasarruf 
edeceğiz. Yine buraya geliyorum, yurdumuz
da emek tasarrufuna kol kuvvetine büyük ih
tiyacımız vardır. Yalnız bayındırlık sahasın
da değil bir çok sahalarda, nüfusumuzun sa
yısı malûm. Yapacağımız işlerin azameti de 
malûm. Onun için az nüfusla çok iş yapmak 
mecburiyetindeyiz. Onun için teknikte ilerle
miş ve bir çok lüzumlu tesisleri yapmış memle
ketlerden daha çok bizim bunlara ihtiyacımız 
vardır. O halde biz bilhassa bu. ihtiyacımız kar
şısında, nafıa işlerimizde makineye çok önem 
vermek mecburiyetindeyiz. Bu makineler saye
sinde kol kuvvetinden büyük tasarruflar yapa-
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cağız. O zaman bugün yaptığımız bir kilomet
relik yolun bir kaç mislini yaparız. Aksi halde 
yol dâvamızı ebeden halletmeğe imkân yoktur. 
riiiilvü bir yandan yapılıyor, bir yandan bozu
luyor. 

Şimdi bu mevzua geleceğim; Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinin 606 bölümünün 3 ncü madde-

• sine bakalım. Bu, Şose ve Köprüler Dairesi büt
çesidir. Buna ekli 8 numaralı cetvel de Bütçe 
Encümenine sunulmuştur. Bütçe lâyihasında bu
na dair birşey yok. Ben bizzat Bütçe Komisyo
nuna gittim, bunu çıkardım. Şose ve Köprüler 
Reisliğinin bütçesi yedi milyon dokuzyüz bin lira 
lira olarak teklif ediliyor. Bütçe Komisyonu 
bunu 9 150 000 liraya çıkarıyor, hususi idareler
den sunulan para ile bu 12 650 000 liralık bir yol 
bütçesi oluyor. Bunun beş milyon üçyüz bin li
rası geçen seneden kalan işlere veriliyor. 400 000 
lira da (E) cetveli mucibince ücretlere filân har-
colunacak geriye kalan 7 350 000 liradır. Bu
nun 800 000 lirası silindir ve saire gibi yol inşa
atına taallûk eden işler için ayrılmıştır ki 800 000 
lira ile bilhassa bu zamanda ne temin edilebi
lir? İnsafınıza müracaat ediyorum. Geriye altı 
buçuk milyon lira kalıyor. Türkiye ölçüsünde 
yol yapmak için bu bütçe ile yol dâvamızı ba-
şarmıya imkân yoktur. Gelecek seneki bütçe
nin çok daha başka olmasını ısrarla temenni edi
yorum. 

Hele mevcut yollar ve köprülerin tamiri için 
konulan tahsisata gelelim. Bu tahsisat asla ye
ter derecede değildir. 606 ncı bölümün üçüncü 
maddesinde sürekli onarmalar için 2 400 000 lira 
konulmuştur. Bu para ile neler yapılacaktır? 
Bunu bütçe tasarısındaki formülden alıyorum: 
(Yol ve köprülerin bakımı, ağaçlama ve onar
malarının, işlik ve garajlarında kullanılan her çe
şit işçi ve taşıtların bütün giderleri ve sürekli 
işçilerin giyecekleri ve bu işlere ait kira ve kur
ma giderleri, her türlü gereç ve eşyanın taşıma, 
onarma ve Baklama giderleri....). İşte arkadaşlar 
yapılacak işler bunlardır. 

Şimdi bunu Türkiye ölçüsünde ele alın ve bir 
de 2 400 000 lirayı düşünün. Bu para ile yolların 
tamir edileceğini hiç zannetmiyorum. 

Birçok şehirlerimiz yolsuzluk yüzünden yur
dun içinde tecerrüt haline düştü. Misal olarak 
iki şehirden bahsedeceğim. Buraları seçim böl
gemde olan yerlerdir. Misali buralardan almak-
lığımı mahallî gayretkeşliğime vermemenizi bil-
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hassa rica ederim. Bunun sebebi bu yerleri ga
yet iyi tanıdığımdandır. Getirdiğim misallerin 
yerinde ve tam hakikat olmasını arzu ettiğim için 
huzurunuza bu misalle çıktım. 

Meselâ; Bartın şehri; Bartın Türkiye'nin en 
ileri şehirlerinden biridir. Vaktiyle çok mamur 
idi, Şimali Anadolu'nun mühimce bir ihraç is
kelesi idi. Hattâ bu şehre küçük İzmir, küçük 
Samsun derlerdi. Bartın şehri tamamiyle gerile
miş vaziyettedir. Malûmu âliniz Bartın sahil
de değildir. 40 kilometrelik bir dere ile sahile 
bağlıdır. Bugün bu derenin ağzı kapanmıştır. 
Geçende 13 motor bu dere içinde kaldı, çıkama
dı. Son günlerde 9 tanesi canlarını zor kurtar
dı. Diğerleri hâlâ içerde kalmıştır. Bartın'ı 
demiryoluna bağlıyan şose de bozuktur. Amas
ra'ya bağlıyan köprü de bozuk olduğu için sefere 
kapatılmıştır. Bugün Bartın yurd içinde mah
sur bir vaziyette kalmıştır. 

Ereğli şehrine geliyorum: Yukarıda da bah
setmiştim. Bu şehrin dâhille münakalesini temin 
etmek lâzımdır. 

Karadeniz, malûmu ihsanınız gayet acayib bir 
denizdir. Her vakit münakale imkânı olmaz. Du
rup dururken fırtınalar çıkar her şeyler yapar. 
kış zamanlarında, sonbaharda, ilkbaharda, deniz
den emniyetle münakale yapılamaz. Karadan 
münakaleye gelince Ereğli'nin bütün köprüleri 
yıkılmıştır bunlar her sene yapılır ve yine yıkı
lır. Bendeniz kaç defa gittimse şahid oldum. Köp
rüler yıkılmış olduğu için dereden geçtim. Bütçe 
şimdiye kadar Haziranda çıkıyordu, para alının
caya kadar verilinceye kadar sonbahar geliyor ve 
yapılan köprüleri kış yağmurları yıkıyordu. Ar-
zettiğim gibi köprüler her sene yapılır amma 
yine hep bozuk olduğu için ne vakit gitseniz de
reden geçmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bu
nun için para sarf edilmiyor değil, yüzbinleree li
ra sarfolunuyor. Fakat karadan yine münakale 
imkânsızdır. Seçim bölgemin bu iki şehrin Tür
kiye iş hayatı manzumesi içinde tamamiyle te-
cerrüd etmiş bir vaziyettedir. Belki diğer illerde 
de bu gibi yerler vardır. Fakat bendeniz yalnız 
bildiğim kadarını söylüyorum. 

Bayındırlık bütçesi 1946 yılında büyük bir 
bayındırlık yılı olacağa benzemiyor. Bu bütçenin 
hiç ohnaızsa, hiç değilse bir plânlaşma ve hazır
lanma yılı olmasını temenni ederim. Bir sene geç 
kalsın, ehemmiyeti yok. Fakat Bayındırlık Ba
kanlığı gelecek sene Yüksek Meclisin huzuruna 
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muntazam ve mükemmel plânlarla gelsin. 

Yine burada, bütçenin bir maddesi üzerinde 
endişe ile duruyorum. Bu ümitlerim tahakkuk 
etmiyecek gibi geliyor. O da 594 ncü bölümdür. 
594 ncü bölümde, staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek yolluklar ve bazı giderler için 10 000 
lira konmuştur. Bugün bir kişi Amerika Avru
pa'ya gidecek ve burada kalacak olsa bu 10 000 
liraya yakın bir para harceder. Harp içinde bü
yük terakkiler oldu, yol inşası metotları tama
miyle değişti, yeni metotlar ortaya çıktı, bunları 
gidip görmek, yakinen tetkik etmek lâzımdır. 
Bayındırlık Bakanlığı mütahassıs arkadaşları 
gönderecek ve dünya yüzünde neler olmuştur ve 
memleketimizde hangileri kabili tatbiktir, bun
ları getirecek. Meselâ İran yolu; Cenuptan Şi
male giden yoldan azîm malzeme ve eşya nakle
dilmiştir. Rusya Almanya'yı buradan yapı
lan muazzam yardımlarla yenmiştir. Rusya'ya 
kamyon, muazzam malzeme, teçhizat vesaire 
hep bu yoldan nakledildi. Bu yolu müttefikler 
kısa bir zamanda yaptılar. Ondan sonra daha 
şayanı hayretini arzedeyim. Birmanya yolu 
açıldı. Bu yola açılmaz nazariyle bakıyorlardı. 
Bütün dağlar üzerinden gidiyordu. Bu yollar 
açıldı. Bu yollar muhtelif metodlarla açıldı. 
Meselâ stabilize yollar diyorlar. Memleketimiz 
için bu çok faydalı olabilir. Yolu açıyorlar, üs
tüne çakıl döküyorlar, onun üzerinden nakil 
vasıtaları geçiyor, çakıllar batıyor, tekrar ça
kıl döküyorlar, tekrar batıyor. Bu suretle bu 
çakıllar öyle bir hale geliyor ki asfalt gibi bir 
şey oluyor. Ben otomobilimden 80 kilometre bir 
süratle bu yollar üzerinden geçerek İran'dan 
geldim. Bu da bir metoddur. Nitekim cenup 
vilâyetlerinde tatbik olundu ve muvaffakiyetli 
neticeler verdi. Bu daha geniş bir ölçüde tat
bik olunabilir ve memleketin arzettiği coğrafi 
şartlara göre muhtelif yol sistemleri bulunabilir. 
Bunlar üzerinde tetkikat yapılabilir. Bu tet-
kiker için de arkadaşların gidip gezmeleri, gör
meleri lâzımdır. Bunun 10 000 liralık bir tah
sisatla yapılacağını tahmin etmiyorum. İnşal
lah Bayındırlık Bakanlığı bize bir münakale tek
lifi ile gelir ve ümit ediyorum ki bunu Yüksek 
Meclis memnuniyetle kabul edecektir. 

Arkadaşlar, yol meselesini tanzim etmedik
çe fiyat meselesini halledemiyeceğiz. Bizim en 
büyük dâvalarımızdan birisi de fiyat meselesi
dir, fiyatların tevzini meselesidir. Endüstrimi-

— mi — 
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zin ueuaa mal yetiştirmesi asrımızın bizim en çok 
meşjfaal olaeağnnız %ir dâvadır. Bu dâvalarda 
şiddette meşgul ©laeağız ve bu iki senedenberi 
Yüksek Meclisi en çok ve en mütekâsif surette 
meşgul eden mevzulardan b i r i d i r . Bayındır
lık define» başta yol, münakale dâvası geli
yor. Binaenaleyh bunları halletmedikçe mak
sada MBReeemym ve Bayındırlık Bakanlığı diğ er 
'Bakenbhlaria keordine bir hadde çalışmazlarsa 
ve yüksek ekonomi şurası kurulmazsa bu işleri 
haüefcmek kabil olmaz ve zannediyorum ki gön
lün a*au ettiği gibi bir neticeye varmak imkân-
sasd». 

Arkadaşlar, Maliye Bakanımız beş sene zar
fında sarf edilecek dokuz yüz milyon liranın de-
toyaa söylerken demiryolu, şose, köprüler, ii-
manlar ve buıdarın inşasına ntraktaai makine, mal-
zeme ve atelyelerle hidrolik ve termik elektrik 
santraHari için 150 milyon lira, ulaştırma Ba-
kanlığaıan iş ulara için de 3âö milyon lira ve-
•EÎlefieğini söyledi. 330 milyon içinde bina inşa
atı işleri de vardır. Şu halde bayındırlık için 
aşağı yakam :26fl milyon lira kadar bir paranın 
5 senede sarf edilmesi derpiş edilmiştir. Bir plân 
ohsaasa buaau nasıl sarf edeceğiz? Sarfetmeyip 
tasarruf mu edeceğiz? 

Bu tasomrf edilemez. Çünkü millet bunu 

UA§KAı\ — Oturum açılmıştır, öğleden ev
velki oturumda söz alan arkadaşlara sırasiyle 
söz vereceğim. 

Şimdi sos Dr. Talât Simer'indir. 
®r. T. SİMBR (Bursa) — Aziz arkadaşlarım, 

yükaek huzummuza takdim edilen Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesinin esası ve ana hatları hak
kında benden evvel konuşan saym arkadaşlar 
Heg&eti Ceiiieaizi tenvir ettiler. Ben bu konu
da salâhiyete sahip olmadığım: için yalınız ko
nuların seçim bölgeme taalluk eden ve tenıen-

veı?eeek istitaattadn*. Verilmeli ve yurdun kal
kınması temi» okramalıdır. Bu paparan sarfı ik
tiza eder. ftânara nasrî sariokınaaak? >PBIn yok
tu», yahut varsa Mz nilmiyoruz. Bötfe Komis-
yonnna gefamemiftir. 

Binaenaleyh benim 'temennim bir an evvel 
Bayındırlık Bakanlığının işi alanında esaslı ve 
inee etüdlere dayanan bir p ü m n tanzimidir. Bu 
plânın tansriminde Bayındırlık Bakanlığı; fa
rım Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Tefcei Ba
kanlığı aşağı yukarı hemen bütün Devlet daire
leri banan içerisine girer, istişare edilmelidir. 
Bumın da sıkı bir koordinasyon netieestade ka
bil eûaeağı aşikârdır. Biae sunglaeak p ü n böy
le %*r pİân olmalıdır. Ancaık böyle bir plân 
dâMliade raitte&n seve seve v«#ineğe r a ^ ©Idttğu 
bir milyar Karalık tahsisatı hakikaten yerme- s«r-
federiz ve bunun mabattin* sapfedih»eı»esi ve
ya bozuk tesislerle heba olup gitmesi için gay
ret sarf edilmiş ölür ve viedanı mea»Kyetten kur
tuluruz. 

BAŞKAN — Vakit geçti. Saat 14 e çok az 
vakit var. Müsaade ederseniz 15 de toplanalım, 
daha 12 arkadaş söz almış, inekliyorlar. (Muva
fık sesleri) Binaenaleyh saat 15 de;töfttan#mak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kap»nn» saofci: 18,Î5 

ni mahiyetini geçmiyeeek olan hazr küçük nok
taları geçen sene olduğu gibi bu sene de bu 
kürsüden yükaek huzurunuzda arzedeoeğjm, 

Bayındırlık Bakantlığmın çok aaif olan büt
çesi içeri sinde çok temiz olan ve büyük hir eser 
yapması amaıeına taallûk .eden nokta \m sene 
için nıesküt geçilecek ve.geleeek seneler için ya-
]>ıluıa«ını temenni ettiğim hnauslar bir tapafa 
bırakılacak olursa bütün intihap dairemin alâ
kalandıran ve artık duymayan İcalnıayan bir 
Earaköy - Bursa hattı vardır ben yalnız bunun 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAÎf — Ş. jGimaJtay (Sivas). 

KÂTÎPLEB : V. Uzgören (Kütahya), B. Osma (Bitlis). 
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üzerinde duracağım. Hiç şüphe yok çok salahi
yetli : Bakanlık ve arkadaşlarımın ve Yüksek 
Meclisi temsil eden Bütçe Komisyonumuzun kabul 
buyurdukları asasa göre âtiye talik edilen inşası 
gelecek senelere bırakılan bu hat hakkında 
dileğimi biraz evvel arzettiğim gibi, âtiye ait 
bir,,ümit .olarak tebarüz ettireceğim. Ümit ede
rim ki, bu mesut günü hattın Bursa'ya geldiğni 
hemşerilerimle ve dairei intihabiyemdeki diğer 
arkadalarımla beraber kutlamak müyesser ol
sun. 

Su hususunda da; yine dairei mtihabiyemin 
çok kadim olan bir davası mevcuttur. Meşruti
yet devresinden başlayıp bugüne kadar devam 
eden bir Susurluk havzası ıslahat projesi vardır. 
Meşrutiyet devrinde ele almıp haşarrlamıyan bu 
dâvayı Cumhuriyet idaremiz eline almış ve 
1927 senesinden bugüne kadar bu dâvanın fiile 
intikal eden bir çok safhalarına ait mesai yap
mıştır. Fakat bugün temellerini kurduğumuz 
bu işin ikmali henüz mümkün olamamıştır. Bu 
işin bu hesaba göre ancak gelecek senelerde 
mümkün olacağma göre, Susurlu Havzasına ait 
bu ıslahatıdâvasini Bakanlığın-yine geçmiş sene
lerde olduğu gibi aynı hararetle takibedeceği-
ni ümit ediyorum. İşlerin birden ve süratle ya
pılamaması yüzündşn bazı mühim zararlar zu
hur etmekte ıslahdan beklenen fayda görüleme
mektedir. 
Bugün intihap dairemde bilhassa iki kazada acı 

acı bu su işinden bahsedildiğini gördüm. Bu 
iki kaza Karacabey, M. Kemalpaşa kazaları, her 
zaman su baskınlarına uğrıyor, ve maddeten bü
yük zarar görüyorlar. Hiç şüphe yoktur ki, işin 
biran evvel neticelenmesi bu iki kazamızı bu 
dertten kurtaracaktır. Bu cihetle ıslahat işinin 
tacilini rica ederim." k 

Arkadaşlar, bu kısa mâruzâtımdan sonra asıl 
huzurunuzda bütün âzamatiyle tebarüz ettir
mek istediğim bir konu vardır k i ; bu konu bil
miyorum nedense ne Hükümetin gerekçesinde, 
ne de sayın Bütçe Komisyonumuzun bu mev
zuu inceleyen çok kıymetli arkadaşımız sayın 
Tahsin Bekir Balta 'nm baltasından uzak kal
mıştır. Eğer bu arkadaşım baltasiyle - teşbihi
mi af buyursunlar ^ bu işe dokunsaydı bunun 
altından ne fecayi fışkıracaktı. O mevzu bu
gün dahi tesiratını, istirahatını gazetelerde 
okuduğumuz zelzele mevzuudur arkadaşlar. 
Ulus gazetesini sabahleyin okumuşsanız, bu-
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gün dahi Denizli'den aydın'a kadar zelzelenin 
tesiriyle birçok evlerin yıkıldığı ve birçok- va
tandaşların ıstırap içinde kıvrandığını okumuş
sunuzdur. Daha dün Van diyarı 7 aydanberi 
sallana sallana sekizinci ayda o güzel diyar 
tarumar oldu. Cumhuriyetten sonra yeni yeni 
kalkınmağa başlıyan ve binbir felâket geçirmiş 
olan o güzel diyar bugün zannediyorum ki, ta
mamen bir harabe haline gelmiş bulunuyor. 
Felâketin içinden kaçıp gelmiş, ve terki diyar 
etmiş ve diyar diyar gezdikten sonra Diyarba
kır 'a sığınmış olan insanları Diyarbakır'da 
gözümle şahit oldum. Arkadaşlar, unutmamak 
lâzımgelir ki, bu memleket, bu güzel vatan 
daimî bir felâket tehlikesiyle daima karşıkar-
şıyadır. Dünyanın teslim ettiği- bir \ hakikat 
vardır ki memleketimiz tehlikeli bir zelzele 
bölgesi olduğu ve ilim âleminin daima bizim 
memleketimiz hakkında söylediği sözler : (Bu 
memleket şiddetli bir zelzeleye mâruzdur, bili
yor musunz) şeklindedir. Arkadaşlar, son Ba
yındırlık Bakanlığının yaptırmış olduğu bir ha
rita bu memleketin bağrından geçen zelzele hat
tının ne kadar geniş bir saha işgal ettiğini 
pekâlâ gösteriyor. Sayın General Kâzım Kara-
bekir'in teşbih ettiği gibi, Türkiyenin belkemi
ği olan Kars'tan başlıyarak, Erzurum'dan, Er
zincan'dan, Gümüşane'den geçerek ta Marmara 
kıyılarına kadar uzanan bütün vilâyetlerimiz 
içinde çok tehlikeli bir fay hattı geçiyor. Ma-
raş'tan Hatay'a kadar upuzun amudi fay hat
tı tehlikeli bir durum arzediyor. 

Bugün vukuunu arzettiğim zelzele Büyük 
Menderes, Küçük Menderes sahası, Adalarde-
nizi sahası, güzel Çanakkale, Trakya'nın ke
narları, bütün bu tehlikenin içindedir. 

1938 denberi mütemadiyen bu fecaati işitiyo
rum. Bu felâket karşısında, yedi senedenberi 
sallandıktan ve binbir kurban verdikten son> 
r'a nihayet tehlikenin önlenmesi hakkında, ya
pılacak tedbirler hakkında sayın Bayındırlık 
Bakanlığı bir kanunla huzurunuza geldi ve gel
dikten sonra rtarma Komisyonu kuruldu. Sa
yın Başkanının bütün ihtimamları ve tartışma
sından sonra her tedbiri içine alan bir kanun 
çıkarıldı ve Komisyonda bu hususta o kadar 
dedikodu yaptık ki, bütün bu konuşmalar çok 
hayırlı olacak, felâket geldiği zaman vatandaşı 
kurtarma tedbirleriyle derdine derman olacak
tık. Maalesef, maalesef olamadık, hakikaten ar-
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kadaşlar. Elimizdeki 4623 numaralı kanunun 
içerisinde bu felâketi önleyici ve felâket günün
de vatandaşa süratle yardım edici birçok hü
kümler mevcuttur. Bu kanunun ikinci maddesi 
mucibince Sayın Bakanlığının salahiyetli arka
daşlarının ve îçişleri ve Sıhhat ve Muaveneti 
İçtimaiye Bakanlığının da yardımı ile güzel bir 
talimatname yapılmış ve bu talimatname vilâyet
lerimize de tebliğ edilmiştir. Huzurunuzu faz
la işgal etmemek için bu talimatnameyi okuya
cak değilim. Burada yaralanan, evi barkı yıkı-
lanK harabolan bir vatandaşı süratle kurtarmak, 
onları kolaylıkla kaldırmak, yaralarım sarmak 
ve bunlardan ağır olanlarını en yakm bir has
taneye nakletmek, ölülerini gömmek, evleri 
barkları yıkılanlara ev bark temin etmek, tami
re: muhtaç olanları tamir ettirmek ödevini ver
miş ve bunların sorumluluğunu da kendisine 
tevcih etmiştir. Bu yetişmiyormuş gibi kanu
nun, bu şeylere ilâveten özel idareleri, beledi
yeleri, hattâ köy bütçelerini bu felâketlere yar
dıma mecbur kılacak hükümler konmuştur. Fa
kat esefle arzedeyim ki, bütün bu tebliğlere rağ
men bugün bir felâket karşısında yalnız ve yal-
nızbaşma diyeceğim; diğer yardım teşekkülleri
miz af buyursunlar, yalnız Kızılay Kurumu ça
lışıyor. Halbuki, bu iş Kızılay'ın kudretinin çok 
üstünde bir iş olmakla beraber felâket karşısında 
Türk milletinin şefkate lâyık bir şekilde bütün 
hassasiyetle bu dâvayı karşılamakla meşgul ol
maktadır. Şunu arzedeyim ki, bu memleket bu 
felâketten kurtulamıyacaktır. Hiçbir zaman 
bizler ve bizden sonra gelecekler bu felâketin ıs
tırabından kurtulamıyacaklardır. Bunun için 
gayet kuvvetli bir seferberlik ve bir teşkilât 
yapmak zorundayız. Ancak böyle bir teşkilât 
yapıldığı takdirde bunu önliyebileceğimize kani
im. Bayındırlık Bakanlığının bu dâvadaki zâfı 
bütçesine koyduğu mütevazi para ile kendisini 
göstermektedir. Bütçesindeki kırkta bir nispe
tindeki parayı küçümsemiyorum. Eğer bende
niz yüksek huzurunuzda ve Meclisin mümessili 
olan Bütçe Komisyonunun huzurunda bu konuda 
konuşmak imkânını bulmuş olsaydım, benim 
şahsi hassasiyetimi af buyuracağınızdan emin 
olarak mütemadiyen haykırır ve yalvarırdım. îşte 
yine bu dâvanın bugün de yine burada iç yüzü
nü teşrih etmeme saik de bu kanaatim olmuştur. 
Onun için şuhu tebarüz ettirmek istiyo
rum; ki, arkadaşlar Baymdırlrk Bakanlığının J 
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yalnız memleket üstündeki ümran hareketi ile 
değil, o ümranı yapacak, bugün de yarın da önü" 
meydana getirecek olan milletin bugün içerisinde 
bulunduğu tehlikeyi görerek onlann ıstıraplarını 
dindirmek yolunda mesai sarf etsin. Babadan kal
ma yerlerinin yıkmmaması için tedbirlerini al
makla beraber. Bugün bile yaşlı gözlerle bize bâ -

; kan vatandaşın göz yaşım silecek bir kifayette 
yardım yapsın. Fakat bu yardım bütçeye koydu-' 
ğumuz bir buçuk milyon lira ile olacak bir şey 
değildir. Size en yakın bir zelzelenin hesabını 
arzedeyim. Samsun - Sfrıob - Kastamonu -'Çan
kırı - Amasya ve Çorum'u -içine alan bölgedê  
1943 senesinin Kasım ayında olan büyük yer 
depremi felâketinin meydana getirdiği zararlarr 

; rakamla söylersem iddiamın ne kadar yerinde 
' olduğunu, bu yardımın ne kadar yerinde olâea^ 
ğmı takdir edersiniz. Bütün bu bölgedeki her 
yüz evden beş tanesi tamamen y&ılmıştır. <% 10 
ev de oturulmaz bir hale gelmiştir. Her evde beş 
nüfus olduğu kabul edilirse 1000 nüfusu barın
dıran (200) hanelik bir köy (30) evimiz yıkıl
mış demektir." Ben demiyorum ki Bayındırlık 
Bakanlığı bunun önüne geçsin ,bu olacak felâ
keti önlesin; hayır, bu uzun zamanla olacak bir 
şeydir. Kanunda buna dair hükümler vardır. 
Fakat tatbiki asırlıktır. Şimdi yapılacak olan 
iş, bu yıkılan ve harap olan evlerin kolu ve ka
nadı kırılarak sakinleri ona-yardım edilerek tek
rar çalışmağa elverişli hale'-lcâvûşturmâfc,- mus
tarip halfa mümkün olduğu kadar terfm etmek
tir. Çünkü her yıkılan, hârâpi olan ev yurt tei 
melinden kopmuş bir taştır. Çünkü bu evlerin 
sakinleri yurtlarını -terki diyar ediyor, kendisini 
kaybediyor, yurduyla rabıtasını kaybediyor, yu
vasını kaybediyor, haysiyetini ve şerefini kaybe-" 
diyor, Bu felâket her. zaman ve her -yerde ol
maz, diyecekler bulunabilir. Hayır arkadaşlar, 
bu söz hiç bir zaman bizim mâsun olduğumuz 
mânasına gelmez. Evet memleketin birçok yerleri 
haritaya göre bu felâketten masun görünüyor 
amma ben daima korkuyorum. Tanrı korusun. 

i Felâket geldiği zaman büyük küçük demez ha
rap eder gider. Bayındırlık bakanlığından bu .gel
miş geçmiş hâdisenin evlâda intikal edecek şekilde ; 
bir kitabını yapmasını istiyorum* 193$ de .başr i 
layıpta hâla devam eden zelzele felâketi Türfo 
milletine neye mal olmuştur. Hesap etsinler. -
Eğer bunun için lakayit kalırsak çocuklarımıza 
ne söyliyebiliriz. -Atiye . ne intikal ettirebiliriz. 

—377 — 
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Bütüm felâketler karşısında tek yardım Kızılayın 
gönlünden koparak gönderdiği bir kaş çadırdan 
ibaret kalacaksa, hm bunumla âlemin karşısına 
Övünerek cıkamayı*. Pâkat şuna kaniim ki, Türk 
mi&eti bu k«daa?eık bir yardıma kani değildir 
ve kendisinden istenildiği zaman f aztesiyle vere
cektir.. Binaenaleyh bu işin de Bayındırlık Ba-
kanltğjnc* diğer ana isterden ayrılmıyarak, tıp
kı yel dâvasr, su dâvası, orman ve toprak dâ
va» gibi bir dâva olarak ele alınmasını ve bu dâ
vanın tahakkuku igjn gerekecek rakamlarla Yük
sek Meclise gelinmesini temenni ederjm. Ben 
şahsi olarak Büyük Millet Meclisinin bu kadar 
mühim bir iş için Bayındırlık Bakaiikğt.ıea is
tenecek bir parayı esiiîgemiyeeeğini zanrı etmiyo
rum* Binaenaleyh* Bayındırlık Bakanlığımız 
zelzele yazûnden harap olan şehirlerimizin kal
kınmasını sağlayacak bir kanunu Büyük Meclise, 
getirmek suretiyle' yurdun bu mânevi 
baymdirkğınî da yapsın. Harap gönülleri de 
tanık etsin. 

S. KÜTMAN (Kütahya) — Sayın arkadaş
lar; bayındırlık politikamız ve hattâ Devlet po
litikamızda önem verdiğimiz bir mevzuda şüphe
siz yol davasıdır. Yol deyince evvelâ akla en 
muhimmi olan demiryolu gelir. 

Millî Şefimiz înönünün, yüksek azim ve ira
deleri ile demiryolu siyasetimiz, Cumhuriyetin 
büyük ve muvaffak olmuş bir eseridir. 

Karayollarımıza gelinee; Cumhuriyetten son
ra karayollannuada da bizi memnun eden inki
şaflar oldu. En iptidai vasıtalarla geçilen ne
hirlere büyük köprüler kurduk, yol vermiyen ge
çitleri aştık. Buna muvazi olarak özel idarelerin 
yollan bizi ümide götüren faaliyetler başgöster-
d i 

Fakajt ne ya«ık ki dünya harbi başlayınca 
bu faaliyet bizzaan&ri yavaşladı ve nihayet bazı 
illerimizde durakladı. Buna sebep pahalılığın 
yol maliyet unsurlarına tesir etmesi buna muka
bil yol vergisi kanununun verimsizliği dolayı-
siyle varidatm aynı nispette tezayüd etmemiş 
olmasıdır. Vaktiyle bir Fransız kanunundan ay
nen alınmış olan bu kanun verimsizliği nispetin
de aynı zamanda âdil olmayan bir kanundur. 
Bu kanunun hükümlerine göre mükellefin ser-
veti> kazancı, içtimai vaziyeti ne olursa olsun 
senede muayyen bir para ödemek veyahnt muay
yen gün yolda çalışmağa mecburdur. Meclisi
mizce son alman bit karar göre bu para her yer 

için 12 liraya çıkarılmış buna nazaran bugün 
şoseye belki hayatında iki defa ayak basmıyan 
çoban da 12 lira vermekte, otuz tane kamyonu 
kırk tane arabası olan ve bunları kazanç, vası
tası olarak kullanarak altım üstüne getiren zen
gin vatandaş da aynı miktarda vergi vermekte
dir. 

Vergi tarzında tam mânasiyle bir adalet tev
ziine imkân yoksa da bu kadar bariz bir hak
sızlık olması da şüphesiz doğru değildir. Sayın 
Bakanımız geçen sene yeni.bir yol kanunu Mec
lise getireceklerini vaad buyurmuşlardı. Ken
dilerinden, arzettiğim nispetsizliği, adaletsiz
liği, aynı zamanda özel idarenin bu mevzuda 
varidat sağlryaeak olan kanunu bir an evvel ge
tirmelerini rica ederim. Aksi halde arkadaşlar, 
bugünkü illerdeki yol tahsisatı ile meve«t yolla
ra ilâve değil, onları tamir edememek durumun
dayız. 

Muhterem arkadaşlar, müsaadenizîe kısaca 
ikinci bir konu üzerinde durmak istiyorum. 
Harp nihayet bulmuş, sulh ümitleri de inşallah 
başlamıştır. Sulha kavuştuğumuz gün durmı-
yan imar hareketimiz şüphesiz ki, büsbütün hız
lanacaktır. îşte bu hayırlı ve feyizli devreye 
girmek üzere iken inşaat işlerimizi düsenliyen 
mevzuatı yeni baştan bir kere daha gözden ge
çirmekte fayda vardır mülâhazasîndayım. Yük
sek malûmunuz olduğu veçhile Devlet inşaatı 
ihale veya emanet suretiyle yapılır. Devletten 
iş alan müteahhitlerin bir kısmı ötedenberi cid
diyetle çalışmış, hüsnü niyetle hareket ederek 
alın teri ile meşru kazançlar elde etmektedir. 
Bir kısmı ise daha ilhaleye girerken çarpraşık 
yollardan yürümekte ve iş üzerinde kalsa bile 
bu fena yolda devam etmektedir ve nihayet 
Devletin başına maalesef belâ olmaktadır. Onun 
için Hükümete ve aynı zamanda tiea i sah-cla 
müfit hizmetler gören birinci vatandaşlar, ma
alesef son senelerde azalmakta ve yerlerini ikin
ci tip vatandaşlar artmaktadır. İstirhamım şu
dur ki, suiniyet erbabının bu işteki suiistimal
lerini önlemek için mevcut hükümlerin teşdidi 
ve bunların şiddetle takibi ile fenalıklarına son 
vermektir. (Doğru sesleri) Son harp yıllarında 
fiyatlar her gün yükselirken mütaahhitlerin za* 
rar görmemesi, için nasıl mütehavvil fiyat esası
nı kabul etmişsek, bu yıllar zarfmda fiyatlar 
mütemadiyen düşmekte bulunluğmıdan a y i 
vaziyette Hükümetin kesesinden de fazla para 
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(pkmammım temin içim yine müteharril fiyat 
esasını kabul etmeliyiz. Bu suretle Hükümeti 
fazla ödemekten vikaye için jme üıaleic^i bu 
eswı ^AMImde yapma|râ meefejH^z; (Doğru ses
letip 

Bu Miretîe hem mütaahindi hem de HSifcüme-
titBİzJ korumuş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, ihaMerde keşifler 
şöyle yapılır: Evvelâ maliyet «Hsruriaifi hesap 
edilir. Gmın üzerine % 15 mıütaahhit kârı ko
ran*. Hal böyle iken bir çok yerlerde istiyoruz. 

• % m - 35 . 40• - 45 ve hattâ && ye kadar kırdık
la** hsMe mütaahhitler yine bar fok paralar ka
zanıyorlar. Bu* çok enteresan bir vazâyettia*. 
Ya keşfi yapan mühendis arkadaş dikkat etmi
yor, yahut mütaahhit, müsaade ederseniz keedi 
tatotri fte arzedeyim, işi şişiriyor. Bu nokta 
üzerinde fazdadurmak ve deaetHyeeek arkadaş
ların fen işfer üzerinde fazla dikkat göstermeleri 
yerinde öter. 

Maruzatım: bu kadardır. (Bravo sesleri, alkış
la*). 

Br. A. M E I J E K (Gazknteb) — Arkadaşlar, 
benden evvel söz alan arkadaşlarımız, BayH*dîr-
lik feütejesi özerinde etraflıca konuştukları için 
bendeniz bir iki noktayı tekrarlamama müsaade
ni®* rica edeceğini. 

Bütçe tasarrufatında Bayındırlık Bakaalığı 
için Hükümetin koymuş olduğu 721 miiyoB liralık 
öde»e#i Bütfe Komisyonu 79 ıuMyoııa çritar*Hş-
tm Aradaki 7 m%on lirahk fark, MÜH Eğitim, 
Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardim Bskaöltkian 
yapı işteşine tahsis edilmiştir. Yalnız 250 bi« lira-
sı şosaktr ve köprüler kısmına zaansıe^ftlerek bu 
sene şosalar ve köprüler bölümü 1® 2@0 0@Ö lirayı 
bulmuştur. Memleketin ekonomi kalkHimasifM 
<Uî ündöfüm«*î v« bu maksatla bwyük en^üstiri 
p&Hİrcı hazırlandığım, btmlarm banka kredile
riyle tahakkuku yoluna gidildiğini memıraRİyet̂ e 
işittiğimi* bir sırada benim de gönlüm ister ki, 
bayjadıriık işleminin bilhassa münakalât* esas 
olan yollar ve limanlar kısmı da aynı derecede 
elkeınffitiyetle ete atatmış elsua. Hükümet fe&çe 
tasarterada (bay««brlık işleri ve sermaye tah
sisleri bibi kalkınma ve ekonomik eiba^anma) 
s<feîe»iyJe Bütçe Komisyonu da raporumda bayın
dırlık (işleri gibi memleketin kaHaamaatii* yara
yacak) «temekle bu konunun önemine işaret etmiş 
bulunuyorlar. Benden evvel söz alan arkadaşla
rımız da bmtdtm bahsettiler. Aynı zamanda Büt-

I çe Komisyon raporundaki temenniler arastada 
iHc madde olanak bayındırlık işlerini!» Uttk&meV 
çe essalı bir kalkın»* pnogrammm i-eabettifi 
malî tedbîrlerin alınmasını istemiştir. Kornin-
yonun temennisine iştirak etmeMe beraber ben 
biraz daha ileri giderek kalkınma hamte«wie 
yollar ve Mraasnlar isinin #ü plânda yerab*rasHw 
istiyorum. Bence ekonomik kalkınmanın bir cep
hesi de münakalât yani kara ve deniz yollandı*. 
(belki bir zaman sonra havayollarını da buna 
il&ve etmek ieafoedecektir.) Fikrimce endüatiri 
sahasında sermaye tesisleriyle vücuda getirilecek 
tesisler kısa zama»da gözle gerüîeft bir randı
man temi» e<ler; bazan Ğ» sermaye olarak ko
nulan meblâğın Mr kremini» itfasına kadar 
da gidebilir, Halbuki bayındırlık tesislerinden 
ço#u> bu beyanda yollar ve limanlar semeresi * 
zamanla görülen eserlerden sayılır. B»tf itibar
la parası çok ehnıyan memleketlerde endüstri
nin baymdiflöttan dafca öııee tahakkuk etlhri^ 
metsi daha muvaftk görülür. Bu tez* kaib«î et
mekle beraber ben her ikisinin de aym zaman
da birbirine muvazi elarak veya Mr küt haîift-
de mütalâa edtlmesi ve tatbikiha böylece ça
lışılması taraftarıyım. Endüstrinin kuruluşun
da, iyi işlemesinde, muvaffak olmasında ta
mamlayıcı başlıca unsurlardan birinin de mü
nakalede kolaylık ve sürat olduğu; sûratift 
temini de memlekette ana yolların, limanla-

| nn müteaddit ve muntazam olmasına mütevak
kıf bulunduğu şüphesizdir. Normal zamanlar
da endüstride maliyet fiyatları, iç ve dîş piya
salarda rekabet birinci derecede düşûnüîrae* 
si zaruri olan esaslardandır. Bunun için flakiî 
masraflarının az olması, istihsalin vaktinde ih
tiyaca eerap verebilmesi aacak ulaştırma tafz-
larındaki süratle kabil olabilir. Birkaç sene ev* 
vel Karabük fabrikamızın maliyet fîyatlarmrn 
yüksek oluşunun sebeplerini ararken nakil va
sıta ve Hökânlarmın azlığmm bunda âmi! ol
duğunu görmüştük. Bu ve buna benzer misal* 
lerle ispatı kolay dâva şudur ki; endüstri üe 
yol birbirinden ayrılamaz. Kaldî ki, memleke
tin wmumî manearasında muhtelif ikhıa, çeşit
li topeak mahsulleri bulunduğu için, geçim re 
hayat seviyemiz üzerinde rwün*kate işleri ba^-
ka bir hususiyet arzeder ve daha geniş bir mik
yasta faydalı olur. Bu da sanayiin inkişafında 
büyük bir rol oynar, Bu bakımdan feo se»e en
düstri işlerin* tahsisi düşânükm 270 m%*n ü-
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ranın yanında - Bayındırlık bütçesinde 10 - 11 

• milyon yollar, 2 - 3 milyojı limanlar kısmı hiç 
mesabesinde kalır. Merkezin bu kadarcık yar-
dimi-ile, diğer taraftan özel .idarelerden, alman 
az-miktarda para ile, ve. hâlâ iner'i olan bedenî 
mükellefiyetle yol işini sağlamağa imkân yok
tur, ; Geçen yıllarda hazırlanmakta olduğundan 
bahsedilen büyük yol projesi acaba şimdi ne 
haldedir i O projenin gerçekleştirilmesi için 
vaktiyle derpiş edilen para miktarı bugünkü 
fiyatlara nazaran elbette birkaç misli artmıştır. 
Bu yüzden tahakkuk ettirilmesi belki müşkül, 
belki ,de gayrikabil , görülmekte olabilir. Fa
kat Bütçe Komisyonunun da raporunda işaret 
ettiği gibj uzun vadeli istikrazlarla olsun ben
ce bunun intacına çalışılması zamanı gelmiş
tir. Yurdumuzun geniş mesahasına nazaran 
mevcut şimendiferlerimiz kâfi gelmediğinden 
sıkıntı çekmekte olduğumuz malûmdur. Bir ta
raftan şimendifer şebekemizi tevsi etmek; di
ğer taraftan da sanat ve ticaret âlemlerinin 
şimendiferlere dahi . tercih ettiği iyi ve asfalt 
şoseler yapmak; bunlar için icabeden parayı, 
gelecek nesillere de intikalini tabiî gördüğüm, 
uzun vadeli istikrazlarla karşılamak ve endüs
tri işlerimizde olduğu gibi hususi malî tedbir
lerle temini cihetine gitmek zaruridir kanaatm-
dayım, Arkadaşlar, yol dâvamızı ekonomik 
kalkınma hamlesine muvazi olarak tahakkuk 
ettirebilirsek bunun yurdumuza bugün ve yarın 
temin edeceği faydalar çok şümullü olacaktır: 
Tarım sahasındaki tesiri dolayısiyle toprak 
verimi çoğalacak, hem de müterakki ziraat şek
lindeki verimlerin kıymetleşmesi gibi hepimi
zin dilediğimiz güzel bir vaziyet doğacaktır. 

Sağlık ve sosyal durumumuz . üzerindeki ge
niş ve müspet akisleri muhakaktır. Bütün Dev
let teşkilâtına, bütün millete şâmil pek çok 
istifadeler birbirini takip edecektir. Bunun 
için. Hükümetimizden, arzettiğim esaslar dâhi
linde büyük bir yol faaliyeti yaratmalarını ve 
bunu Bayındırlık Bakanının tesri etmelerini te
menni ediyorum. 

Arkadaşlar, yapılacak istikrazlar, bence, 
Hükümete de, Büyük Meclise de bir üzüntü 
ve istikbal bakımından bir endişe tevlit etme
melidir. ; Çünkü, bu para mahalline sarfedilmek 
şartiyle vatanımızı daha mamur bir halde ken
dilerine emanet edeceğimiz müstakbel nesille
rin Türk çocukları bununla yapacağımız üm-
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ran ve medeniyet eserlerinden bizden daha çok 
kendilerinin müstefit olacaklarını elbete takdir 
edeceklerdir. (Alkışlar). 

OrgL î. ÇALIŞLAR (Muğla) — Cumhuriye
tin bayındırlık işleri ve eserleri hakikaten öyü-' 
nülecek bir halde olduğunu görmekteyiz. Bu 
hususta Bayındırlık Bakanlığının gerek idare ve 
gereg teknik elemanlarını ve bu uğurda çalışan
ların hizmetlerini takdirle anmak bir borçtur. 

Biz Fırat nehrini Kadur köprüsünden Birecik '* 
kadar atla, kayıkla, santurla geçerken bugün sağ
lam ve muntazam büyük köprüler üzerinden geç
mekteyiz. Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum ve daha 
ileriye müşkülâtla otomobille giderken, hele kış 
(mevsiminde hiç gidemezken bugün yine demir-
yollarımız sayesinde kolaylıkla gidebiliyoruz. Bi
rinci Cihan harbinde en yakın bir besleme ye
rimiz olan Elbistan'dan cepheye nakledilen er
zak, mahalline gidinceye kadar yarısını taşıyan 
hayvanlar tarafından yenilir cepheye hiç bir şey 
gidemez olurdu. Bütün bu mahzurlar, bütün bu 
noksanlar bugün demiryollarımızm yapılmasiyle 
ortadan kalkmıştır. Bununla beraber demiryolu 
inşaatı programı hakkında nasıl bir sıra ve önem 
takip etmekte olduğumuzu biliyorum. Bir çok 
arkadaşlarım demiryolları hakkında mütalâalarda 
bulundular. Ben de bu hususta fikirlerimi arze-
deceğim . 

Sayın Bakanımız bu defa Konya seyahatla-
rmda Konya Halkevinde bundan sonra ön plâna 
gelen demiryolunun Ankara - Konya demiryolu 
olduğunu söylediler. Burada Rasih Kaplan arka
daşımız da ondan bahsettiler. Ve daha uzatarak 
ön plâna giderek demiryolunun Ankara - Konya -
Manavgat olacağını söylediler. Diğer bir arkada
şımız Kocaelin'den Adapazarı .-. Bolu - Amasya 
ve Kelkit vadisini takibedecek bir demiryolunun 
öneminden bahsetti. Ben de başka demiryolları
nın öneminden bahsedeceğim. Onun için en doğ
ru bir neticeye varmak için işlerin Bakanlıkça 
plânlaştırciması ve hangisinin daha evvel yapıla-; 
cağının tamamı ile tesbit edilmesi lâzımdır. 

Ben, Ankara - Konya demiryolunun ön plâna 
alınmasının sebeplerini anlayamadım. Düşündüm. 
Ankara'dan Konya'ya bu demiryolunu yaptığı
mız zaman Ankara, Konya'ya; Konya Ankara'ya 
ne taşıyacak, ne sevkedecektir? Her iki taraf bir
birinin yardımına fazla muhtaç değildirler. Konu
ya bir zahire ambarıdır. Ankara'da yiyecek mad- : 
delerini kendi içinden tedârik edebilmektedir. ; 
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• Daha yakm* olan polatlı, Eskişehir, Yerköy 

mıntakalarından yiyeceği ihtiyacını da daha ko
lay temin edebilir. Diğer taraftan Konya kendi 
ihtiyacı için Ankara'ya bağlanmaya pek muhtaç 
değildir. Esaslı bir demiryolu üzerinde istediği; 
kadar ihracatını güneye doğru, Mersine, iste-;' 
diği vakit garbe doğru îzmir ve İstanbul'da sev-
kedebilmektedir. Ohalde ön püâna bu hattm f 
alınmasını doğru bulmuyorum. Buna karşılık i 
olarak Ankara - Yozgat - Çorum - Merzifon, 
Samsun, hattı elbette ötekinden daha elverişli
dir. Bir defa bu hat Yozgad ve Çorum gibi iki 
vilâyetimizi ve onun mülhakatını tamamen 
bağlıyacağı gibi Samsun ve ona bağlı olan civar 
Karadeniz sahillerinin merkeze doğru gelebil
mesi için şimdiki uzun ve dolaşıklı hat üze
rinden yürümek ve nakliyat yapmak ihtiyacın-

. dan kendilerini kurtarmış olacaklardır. Malû
mu âliniz Samsun münakalâtı evvelâ güneye, 
sonra doğuya Sivas'a gider sonra tekrar güneye, 
Kayseriye ve oradan garba, Ankara'ya gelir. 
Ankara, Kırşehir, Konya Ereğlisi gibi hattı da 
daha ziyade iktisadi bir hattır. Gerek Samsun, 
Çorum - Yozgad, Ankara ve gerekse Kırşehir, 
Aksaray, Ereğli hatları savunma itibariyle de 
büyük bir önem göstermektedir. Kırşehir, Ak
saray: zengin yerlerdir. Mahsulât boldur. Şi
mendiferden mahrum olan bu vilâyet mıntaka-; 
larını böyle bir münakaleden tamamiyle müs
tefit etmek memleketin hayrına olur. Konya -
Ankara demiryolunun ehemmiyetini tebarüz et
tirmek için bunun Akdenize kadar uzatılarak bir 
limana bağlanmasını uzun uzadıya Basih Kap
lan arkadaşımız beyan buyurmuşlardır. Manav
gat ve Antalya vilâyeti sahillerindeki harabe
ler arasında belki eski bir liman mevcuttur. Fa-

, kat Orta Anadoluyu Akdenize bağlamak sırası 
gelmişse bunu, körfezi, limanı ve her türlü 
güzelliği taşıyan Fethiye'ye bağlanması daha 
doğru olur. Fethiye bir* çok koyları ihtiva eden 
büyük bil- körfezin içerisinde, maden ve orman 
itibariyle de zengin, nihayet bu çevrede büyük 
Devlet çiftliklerine de sahip zahirece bolluk için
de bir yerdir. Hülâsa hiç bir masrafı icabet-
tirmiyecek bir liman yeridir. Hatta o kadar 
güzelliği vardır ki, belki ilerde bir hatla bağ
landıktan, deniz ve hava üsleri de teessüs ettik
ten sonra burası memlekette bir turizm yeri 
olabilir. Sularm rengi, ay ışığındaki gece leta
feti o derecedir ki, Venediğin Grande kana-

lından ve Avrupanm bilmem nerelerinin güzel
liğinden kat kat üstündür. Arzum şudur ki, 
Bayındırlık Bakanlığı bu demiryolu inşaat pro
gramında nasıl bir sıra takibedeceği hususunda 
bizi önceden aydınlatmalıdır.. . 

Şimdi elde hakikaten çabuk tamamWmaşı 
lâzımgelen Elâzığ, Muş, Yan hattı, diğer taraf
tan Diyarbakır - Cizre hatti vardır. Bütün örne
ği ve ödenekleri oraya tahsis edip biran evvel 
bunları bitirmek doğru olur. Bu arada çıkarı
lan bir kanunla arayerde Mâraş - Eloğlu- Nafîı 
Gazianteb gibi şube hatlarının inşaatı vardır. 
Arkadaşlar *her vilâyeti demiryollariyle oirbi-
rine bağlamağı isteriz amma biz evvelâ enrönem-
li olan hatlarımızı tesbit ederek bü emeği ve öde
nekleri oraya tahsis edip sıra ile bitirmek" ve 
.sonra dâ bir programla işi neticelendirmek mec
buriyetindeyiz. 

Demiryolu bakında bu mâruzâtımı larzett'ik-
ten sonra su işi için de arzedeceğim: Su isterin
de hangi program ve sıra dâhilinde çalışıldı
ğını anlıyamadım. 6-7 senedenberi verilen'öde
neklerle mühim eserler meydana gelmektedir. 
Fakat hangi mmtâkada hangi sıra ile bu işle
rin yapıldığını bilmiyorum. Bir zamHıi Nilüfer 
çayı sulama işi, Seyhan, Tarsus* çayı. Gediz-Ve 
Çarşamba ovasmdaki Yeşilırmâk.. Buralarda'Ça
lışıldığı söylenmektedir. Aımâ hangisi bitiyor, 
hangisi daha evvel bitecek, ne vakit başka yer
lere sıra gelecek, o damechulümüzdür, 

Bir de Bayındırlık Bakanlığı sulama ' işiyle 
ilgili olmıyan büyük işlerden olan meselâ "ba
taklıkları kurutmak işini üzerine almamaktadır. 
Sulama işi olmıyan bu büyük bataklıkları bu 
halde bırakacak mıyız ? Bunları kim ortadan 
kaldıracak? Bunları sıtma mücadelesi ve husu
si idareler bunu yapamamaktadır. Çünkü bun
lar fennî işlerdir. Meselâ bizim Milas ova£r-tek
fur ambarı namiyle mâruf) o vaktin Derebey
lerinin bir ambarı olan bu büyük ovanın bîr kıs
mı bataklık halindedir, su altındadır. Bunu. ne 
sıtma mücadelesi ne de hususî idare orta&a-h 
kaldıramıyor. Bayındırlık Bakanlığının bunu 
programına alarak neticelendirmesi lazımdır. 
Meselâ Cellad gölü nasıl bataklık halinden çıka
rılmış ve geniş bir saha, servet kaynağı olmuş 
ve halkı sıtmadan kurtarılmışla bü' arz^ttiğim 
Milas bataklığının ve Köyceğiz bataklığının da 
kurutulması cihetine gidilirse büyük bir mihtâ-
kamıza hem servet heıö de sıhhat verecektir. 
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Omm içi»! su işleri pı*ogr abamın nasıl bir safha 
ve glckişte ^olduğunu ihtiyaçlarımızın hangi sa
hada •VR ne kad*r zamanda tamamlanacağını öğ
renmek istiyorum 

Şimdi arkadaşlar, birazda yol hakkındaki 
fikirlerimi arzedeyim. 

Ben yollarımızın daha ziyade geçit vermiyen 
yerlerinden konuşmak istiyorum. 

Bir gok ana yollarımız kışın bize geçit ver. 
memektedir. Evvelâ tarihî bir hikâye arzede
yim. 

1045tarihinde İte v an .kalesi düşman tarafın
dan muhasara edildiği zaman, oranın kumanda
nı İtfustaza Paşa imdat istemiştir. İstanbul, 
Erzurum'da bulunan Tabanryassı Mehmet Pa
şaya imdat yetiştirmesi için emir verdi. Mev
sim, bugünkü gibi kış. Tabiî kumandan aldığı 
emri azimle yapmağa çok uğraştı. Erzurum'dan 
.50 000 askerle Bevan kafesine yetişmek için yo
la §ıktı, Erzurum Dereboynuna 20 - 25 kilomet
re kadar bir mesafededir. Oraya yirmi günde 
gidüebildi. Demek ki her gün bir kilometre yol 
açarak yürüdü. Fakat Deveboynu'na geldiği 
zaman durakladı ve hiç geçemedi. Hasankale 
Ovasından gelen köylüler bir kaç bin kürekti in
sanın yardımıyla burasr açılmağa çok uğraşıldı. 
Fakat yine mümkün olmadı. 12 günde Deve
boynu'nu geçmek için karları açmakla uğraşıldı. 
3 000 kişi zaiyat verdiler, elleri ayakları don
du. Bir çok malzeme zaiyat oldu. En nihayet 
asker illallah dediler, kumandanda Erzurum'a 
dönmiye mecbur kaldı. 

Şimdi memleketimizde bu Deveboynu gibi 
bir çok yerlerimiz vardır. Meselâ, Diyavba-
ku? - Bitlis - Van üzerinde Bahova düzü var ki, 
yol vermez. Sonra yine Diyarbakır'dan Muş'a 
giderken Şin yaylası geoidi var ki, yol vermez. 
Diyarbakır'dan Elâzığ'a gidenken Gezinhanın'-
dan sonra Devebayırı vardır, yol vermez. Elâ
zığ'dan Sivas'a giderken Deliktaş vardır ki yol 
vermez. Semra Sivas'tan Tokad'a geçmek için 
Çamlıbel -kapalıdır, yol vermez. Sivas'tan Erzin
can-Erzurum istikâmetinde gidersek Karâbayır, 
Çardaklı boğazı-.yol vermez. Baha ileri gidersek 
Erzurum'dan Ağrı'ya doğru Tahir gediği yol 
vermez. Erzurum'dan Trabzon'a doğru gitmek 
istersek Kop dağı, Zigana yol vermez. Şebin 
karahisfcr'dan Giresun'a giderken Karabel yol 
vermez. Elâzığ'dan Muş, Van'a doğru gitmek 

istersek Bağlıağaç, 'Buğlan geçidi gibi yerler 
yol vermez, 

Şimdi bu yol vermiyen gediklerin kışm yol 
verebilecek bir hale getirilebilmesi için elbette 
Bayındırlık Bakanlığında bir çok dosyalan ve 
istemlerinin ©İması lâzımdır. Bunlar istenilmiş. 
Fakat bugün 1045 te naaıi Mehmet Paşa geçe-
memişse biz de arzettiğim gibi bu yerlerden böy
le kış karşısında geçemiyeeek bir durumdayız. 
İşte bumu bilhassa Bayındırlık Bakaıîhğmm 
idari ve teknik elemanlarına ehemmiyetle ha
tırlatıyorum ki yol programı içerisinde bu söy
lediğim gedikler en başta gelmelidir. Bize ay
larca yol vermiyen bu geçitlerin ve şoselerin yol 
verecek bir hale getirilmelerini ehemmiyetle ri
ca ederim. Buaau nasıl yapacaklarını tabiî ken
dileri daha iyi bilirler. 

Bazı yerlerde güzergâhlar tebdili olacak bazı 
yerlerde kar makineleriyle açılacak, sığnaklar, 
cankurtaranlar, burada yol kapandığı zaman öl
memek için, vücude getirmelidir. 

Bizim 1045 te olduğu gibi icabında hiç bir fe
lâkete maruz kalmayacağımız bir şekilde hu yol
ları meydana getirmekMğimiz lâzımdır. 

Hülâsa maruzatım, gerek demiryolu, üze
rinde gerek su işleri üzerinde ve gerekse "kara
yolları üzerinde işi tamamı ile bir program ve 
sıra altında ve bizi de emniyete getirecek bir 
programla sıralandırmalı ve bilhassa kışın hiç 
geçit vermiyen yolları en evvel yol tahsisatın
dan oraya vererek 14 vilâyetin kış aylan içeri
sinde büyük müşkülât ile münakalesini yaptığı 
hu noktaları ıslah etmeği talep ediyorum. (Al
kışlar). 

1. YALÇIN (Elâziğ) — Muhterem arkadaş
lar, benden evvel sozalmış olan on bir arkadaşım 
benim burada dokunmak istediğim ve kuvvetle 
inandığım bir dâvayı hemen hemen ittifakla be
yan ettiler. 

Bunun için söylemek kanaatim daha kuvvet 
buldu. Ayrıca bu kanaati takviye eden ve bir
kaç defa zevkle okuduğum Bütçe KomisyoBunun 
temennileri arasındaki bir parçayı okumak istiyo
rum: (Bayındırlık işlerinde harp yıllarında kay
bedilen zamanın telâfisine yarıyaeak bir hamleye 
zaruret bulunduğu halde muhtelif imar ve inşa 
faaliyetlerine 1946 senesi teklif bütçesinde ayrı
lan miktarlar 1945 yılına nispetle esaslı fazlalık 
arzetmemektedir; Bu itibarla muhtaç olduğumuz 
ve gelişmekte olan hal ve şartların imkân verdi-
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ği imkân ve nispet ve ehemmiyette bir inşa ve 
imar faaliyetine yaraşır malî tedbirlere zaruret 
vardır). 

Buna ilâveten de, Bayındırlık bütçesinin ra
portörü arkadaşımız « özel idarelerce yol para
sından elde edilen paralardan harcanmakta oTaıı 
miktarlarla elde edilen neticenin plansızlık ve 
teknik eleman ve vasıta noksanı dolayısiyle tat
min edici olmadığına bu itibarla mahallî yollar 
işinde de merkezi idarenin yakın vesayetine ihti
yaç bulunduğunu» şimdi arkadaşlar asıl meseleye 
geçiyorum. Anlaşılıyor ki, bugün elimizde mevcut 
mevzuat yapmak istediğimiz yollan yapmaktan bi
zi uzak bulunduruyor. Arkadaşlarımın ısrarla dur
dukları bir yol programını ve plânı hazırlamak
la beraber buna esas olacak asıl elimizdeki şo
se ve köprüler kanununu değiştirmek lâzımdır. 
Bu kanun yıllardanberi tatbik edilmektedir ve 
bunun memlekete istediğimiz netieeyi vermediği 
salahiyetli makamlarca da çok defalar burada 
kabul edilmiştir. Vaziyet o hale gelmiştir ki bu 
kanuna istinaden vilâyetlerin kendi çevrelerinde 
yapmak istedikleri yolları yapabilmeleri şöyle 
dursun tamir kudretinden de âciz kalmışlardır. 
Eğer yapmak istediğimiz geniş harpsonrası 
program ve plânını tahakkuk ettirmek lâzımgel-
se ki bunda hepimiz ittifak ediyoruz, ve muhak
kak evvelâ şose ve köprüler kanunu yakın bir za
manda tadil etmek için yeni bir kanun tasarısı
nın mutlaka büyük Millet Meclisine getirilmesi 
lâzımdır. Bu olmadığı takdirde yaptığımız plân 
ve programların esası mevcut değildir demektir. 

Şimdi arkadaşlar; öyle haller oluyor ki, bir 
vilâyet herhangi bir vesiyle ile bir miktar para 
buluyor, Kendi kudretine göre bir miktar yol-
yapıyor. Yanındaki vilâyetin yolu yoktur. Ara
dan birkaç sene geçiyor, o yolun temadisi üze
rinde bulunan diğer bir vilâyet bir miktar para 
buluyor, o da bu yolu kendi hudutları dâhilinde 
temadi ettiriyor. Bu suretle 2 - 3 vilâyeti mun
tazaman katedecek - birbirine rahmet okutmıya-
cak diyeyim - bir yol yoktur. Yolların memle
ketin iktisadi hayatında yaratacağı tesir ve ucuz
luklar ve saire hakkjnda sözlerle vakitlerinizi 
çalacak, değilim: Arkadaşlarım; bu hususları 
izah ettiler ve izahtan da müstağnidir. 

Şimdi ikinci bir meseleye geçiyorum. Memle
ketin ileride kalkmmasmı sağlıyacak plân ve 
program yapılırken nazarı dikkate alınmasını 
zaruri gördüğüm, memleket için çok faydalı ad-
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dettiğim bir şey var. Muhterem arkadaşlar; sa
lahiyetli ve bu işleri yıllardanberi yapmış olan 
bir arkadaşım; « Eğer Ankara - istanbul arasın
daki şimendifer yolunu Eskişehir'den itibaren 
Karaköy tarafındaki kısmının muntazaman işle
mesini istiyorsak istanbul'a ayrıca bir demiryo
lunun acilen yapılması zaruridir > dedi. 

A. ZIRH (Rize) — Bolu'dan mı geçsin? 
I. YALÇİN (Devamla) —Eve t efendim, mu

hakkak oradan geçmesi lâzımdır. 
Muhterem arkadaşlar; ben 1326 senesinde 

Bolu'dan geçecek olan Şimal hattının başla
mak üzere bulunduğunu çocukluğumda işitmiş-
tim. Yıllardanberi yapıldı, yapılıyor diye söy
lendi, fakat aradan bu kadar sene geçmiş ol
duğu halde hâlâ yapılmadı. Şimdi bu hattın 
başlanıp yapılması halinde ehemmiyetinden do
layı, millî fabrikalarımız ve büyük şehirlerimiz 
cephesinden faydalarından bahsedeyim: 

Arkadaşlar, burada, Ankara 'da kereste pa
halılığından bahsediyoruz. Hakikaten Ankara'
da metre mikâbını 200 liradan alıyoruz. Doğru
dur, çünkü bu keresteler kara yollarından An
kara'ya gelirken 160 kilometrelik bir karayo--
lu için metre mikâbına 40 lira veriyoruz. 40 
lira kira ile gelen bu kereste burada tabiî ateş 
pahasına satılıyor. 

Sonra arkadaşlar, yıllardanberi izmit'teki 
Kâğıt Fabrikası için Bolu'dan kereste sevke-
dilir ve senede 700 - 800 bin lira kira parası 
ödenir, demiryolu olmaması yüzünden bu pa
ra da israf ediliyor. 

Sonra arkadaşlar, birçok yerlerde, istan
bul'da odunsuzluktan, kömürsüzlükten şikâyet 
ederiz. Halbuki Bolu ormanları odunlarla do
ludur. Fakat tiren olmadığı için nereye sevke-
deceksin? Hattâ geçen defa bir ormancı arka
daşımla seyahat ediyordum; arkadaşıma, bir 
dekovil hattının Bolu - Gerede arasındaki şose 
üzerine indirilmesini istedim. Arkadaşım dedi 
ki : (Buraya indirdiğimizi farzedelim, sonra 
nereye sevkedeceğiz ? Tiren olmadıktan sonra. 
Eğer bir istasyon olsaydı dekovili hiç tereddüt 
etmeden yapardık.) Binaenaleyh istanbul ve 
Ankara'nın odun ve kereste ihtiyacını temin 
edecek ve arzettiğim gibi izmit'teki Kâğıt Fab
rikası için gönderilen kereste için verilen 7 - 8 
yüz bin lira nakliye parasının tasarrufu ve 
doğrudan doğruya gayet ucuz bir fiyatla te
mini suretiyle memleketin iktisadi hayatında 
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mühim bir önemi olan îsmetpaşa - Adapazarı 
demiryolunun ön plâna alınmasını ve buna ait 
bir kanunun derhal getirilmesini muhterem Ba
yındırlık Bakanımızdan çok rica ediyorum. 

Sonra arkadaşlar, bir memur evleri derdi 
var. Bütçede, Şark vilâyetleri için iki buçuk 
milyon lira tahsisatın ayrıldığını gördüm. Bu 
defa intihap bölgem olan Elâzığ 'da 20 - 25 gün 
kadar dolaştım. Karakocan kazasında üç me
mur evi yapılmış gördüm ve bu üç eve 90 000 
lira sarf edilmiş. Bu evleri gezdim, duvarları 
tamamen yonma taş, kapıları yonma taş, fazla 
lükse kaçılmış, yani çok süslü ev yapalım de
mişler. Hemen hemen Ankara'da ve birçok 
yerlerde emsaline tesadüf edilmiyecek derecede 
sanat eseridir. Şimdi bu 90 000 liraya, ora
nın kendi malzemesiyle ve daha hesaplı hare
ket edilseydi, hiç olmazsa on tane memur evi 
yapılırdı. Orada bir nüfus memuru ile görüş
tüm, ben sekiz senedenberi buradayım, bura
da üç tane memur evi yapıldı, kaymakam, mal
müdürü, jandarma kumandanına tahsis edilecek. 
Sekiz senedenberi ben burada bekliyorum, be
nim halim ne olacak, diye sızlandı. Bunlara 
acele çare bulmak mecburiyetindeyiz. 

Onun için elimizdeki tahsisatı, lükse kaçma
dan, mahallî ihtiyaca* uygun ve hiç olmazsa ba
rındırabilecek şekilde ufak binalar yapmak 
suretiyle ihtiyaçlarını biran evvel giderelim. 

Sonra arkadaşlar, bu yol dâvasında şayet 
güzel bir programla ve bir plân tanzim edilir de 
memleket yollarının yapılmasına başlanılırsa 
Bayındırlık Bakanlığından şunu da rica ediyo
rum : Memleketin en güzel bölgelerinden geçe
cek yolların plânları tanzim edilirken turizm 
esası nazarı dikkate alınsın. Meselâ Ankara'
dan kalkıp İzmit'e geçmek istiyen bir yolcu ra
hat ve geniş bir yol üzerinde seyahat ettiği va
kit memleketin en güzel yerlerini görecektir. 
O yolları da bu nazariye ile tanzim etmek, mem
lekete servet getirmek bakımından herhalde 
çok faydalı olur. 

Son sözüm, arkadaşlar, iki sene evvel bili
yorsunuz Bolu vilâyeti çok feci bir zelzele fe
lâketi geçirdi ve hemen hemen memleket yerle 
beraber olacak derecede sarsıldı. Zelzeleyi ta-
kibeden günlerde başta sayın Bakan olduğu hal
de Bayındırlık ailesi memleketimizin dertleriy
le yakından ilgilendi ve eldeki imkânın bahşet
tiği ne varsa, hepsini yapmak suretiyle, bizim 
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kaybettiğimiz birçok şeyleri telâfi etmek için 
elden geleni yaptı. Bolu'nun bir evlâdı olmak 
itibariyle huzurunuzda kendilerine teşekkür ede
rim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — H. Dağlıoğlu; 
H. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Arkadaşlar 

bayındırlık bütçemiz, yüksek malûmunuz oldu
ğu üzere yetmiş dokuz milyondur. Bütçede 19 
milyon lira muhtelif bakanlıkların yapı işleri için 
ayrılmış olduğuna göre fiilen Bayındırlık bütçesi 
60 milyon lira olduğu göze çarpar. Türkiye gibi; 
yüzölçüsü 800 bin kilometre kare olan bir ülkede 
60 milyonun oynıyacağı rol gayet azdır.. Yani bu 
kadar az bir tahsisatla, bu memleketi bayındır bir 
haLe getirmeye maddeten imkân yoktur. Halbuki 
işleri kısımlara dağıtacak olursak yani demiryolu 
yapı işleri, su, şose, yol gibi, köprü vesaireye 
dağıtacak olursak bu para âdeta heder olur. Onun 
için bendeniz işlerin mümkün olduğu kadar tek
sif edilmesine taraftarım. Demin Rasih Kaplan 
arkadaşım Akdeniz kıyılarındaki muhtelif me
deniyet siteleri üzerinde konuştular. Hakikaten 
eski çağlarda binlerce insanı barındıran ve yaşa
tan büyük ve muhteşem merkezler niçin harap 
oldu. Bunda bir çok tesirler bulunmakla beraber 
bunların başında bilhassa bu medeniyet merkez
lerinin içeriye, İç-Anadolu 'ya doğru yollarla bağ-
Bunu yapmadıkça memlekette hakikaten bir kal-
lanmamış olduğunu da görüyoruz. Binaenaleyh, 
yol demek kanaatımca evvelâ Anadolu şehirleri
nin şoselerle birbirlerine bağlanması demektir. 
kmraanm temelini görmeğe imkân yoktur. 

Bütçede yeralan 8 milyon yol ve bunların ta
miri için 2 milyon ki, ceman 10 milyon lira ile 
hangi yolu yapacağız ve hangi yolu tamir ede
ceğiz? 

Bu, bana bir hayal gibi geliyor. 
Arkadaşlar Anadolunun en büyük derdi yol me

selesidir. Orta - Şark'ta Anadolu zengin bir ülke 
idi. 13 ncü asır Selçuk İmperatorluğunun en 
şaşaalı bir devirdir. Sebep yoldur. Uzak - Doğu '-
dan Yakın - Doğu'ya ve Avrupa'ya giden kervan 
yolları Anadolu'ya, bugünkü mânasiyle büyük 
çapta döviz getiriyordu, servet getiriyordu. 
Erzurum'da, Sivas'ta, ötede beride gördüğü
müz, Alaeddin Keykubat, İzzetin Keykavus 
devrinden kalma muhteşem esesrler, medreseler 
hastaneler, kervansaraylar bu devirde Anadolu 
yollarının iyi olmasından ileri gelen bir vakıa
dır. Osmanlıoğulları zamanında Anadolu gani-
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metlerle beslendi. Vaktiyle inkıraza başladı, git
tikçe geriledik. Cumhuriyet Hükümetleri Ana
dolu'yu kalkındırmak için hakikaten elden ge
len bütün gayretlerini sarfettiler. Fakat bu 
gayretler bir yere teksif edilmediği için hakika
ten randıman alınmadı. Bunun içindir ki, muh
teşem medeniyet merkezinin binlerce rakkase
nin oynadığı ve binlerce seyircinin alkış tufa
nının çınlattığı bu yerlerde bugün yılanların ıslık 
çaldığı görülmektedir. 1880 senesinde İsparta 
ve Burdur, Antalya havalisini dolaşan Avrupa
lılar tek şey üzerinde ittifak ettiler. Ah yol ol
saydı dediler. Bu yüzden çektiğimiz sıkıntılar 
çok büyüktür. Anadolununun hayat damarı 
olan başlıca yolalrı tesbit etmeli. Hangileri ta
mir ve hangileri açılacaktır. Bunlar anlaşılma
lı. Ondan sonradırki, memleketin siyasi içtimai, 
ktisadi, kalkınması tâyin edilmiş olacaktır. Ka
naatimce herşeyden evvel Anadoluda şoselerin 
istikametini tâyin etmek gerektir. 

Arkadaşlar; bilhassa Ankara'dan konya, 
Konya'dan Manavgat istikametine gidecek olan 
bir demiryolunun bu memleketin iktisaden kal
kınmasında büyük rolü olacaktır. Zannediyo
rum ki, Bayındırlık Bakanlığı bunun hakkında 
etüdler yapmaktadır. Fakat sonsöz olarak 
yüksek Meclisimizden rica ediyorum. Caber ka
lesi vardır ki, bugün Anayurdun sınırları dı
şındadır. Orada Süleyman Şah'm bir merkadi 
vardır. Çocukluğumda görmüştüm. Bugün ora
lara yanlış bir iskân siyaseti dolayısiyle sür
düğümüz Türk ve Arap aşiretleri bunları mu
kaddes bir ziyaretgâh olarak tavaf ederler. 10 -
15 sene evvel burasının tamiri için bir hare
ket olmuştu. Fakat işittiğime göre bugün bu
rası haraptır. Orası sadece bir türbe, bir mer
kat değildir, orası aynı zamanda Türk mille
tinin ebediyete kadar yaşayacak olan bir ruh 
abidesidir. Oriun için ebediyetten ezeliyete 
kadar yaşayacak olan bir destanı yaratan bu 
büyük adamın mezarını Türk milletinin şanına 
yakışacak bir surette tamir edelim. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Z. ORHON (Kars) — Muhterem arkadaşlar; 
Bayındırlık bütçesinde, Erzurum, Kars şimen
diferi için iki buçuk milyon lira tahsisat var. 
Erzurum Kars'a ait olduğu için hiç şüphe et
mem ki bundan hepimiz hoşlanırız. Sağ olsun
lar. Gerçi orada bir şimendifer var. Düşer kal
kar, yine mütevekkilâne gider. Fakat iztirap 

verir. Erzurum'dan Sarıkamış'a kadar 170 kü
sur kilometreyi 19 saatte alır. Erzurum'dan, 
Pasinlerin merkezi olan Hasankale 30 küsur ki
lometredir, buraya dört buçuk saatte gider. 
Yanlış söylemiyorum, dört buçuk saatte gider. 
Onun için bu şimendiferi muhakkak surette yap
mak lâzımdır. Böyle senede iki buçuk milyon 
lira vermekle zannediyorum ki bu, yedi, sekiz 
senede ancak yapılabilir. Halbuki bu hattın bir 
an evvel yapılması, bitirilmesi her bakımdan 
lüzumludur, istemek kolay fakat yapmak güç
tür. Temenni ediyorum ki Sayın Bakan bu hat
ta daha ziyade ehemmiyetiyle mütenasip olarak 
önem versin. Bunu çabuk bitirsin.. 

Bütçede Karakale barajı için bir kayıt göre
medim. İğdır ovası Dobrica ve Mısır kadar fe
yizli ve bereketli bir arazidir. Orada iyi bir par 
mukçuluk vardı fakat son yıllarda bu pamuk
çuluk öldü. Bunun sebebi, su yoktur. Karşı
mızda bulunanlar bizim millî nehrimiz olan Bin
göl'den kalkan Aras'ı kendi yerlerine götürdü
ler oralarını gül gülüstan yaptılar. Senelerden-
beri bu baraj işine cin mi karştı, peri mi karış
tı, bilmiyorum, yapılamaz oldu. Barajın ya
kınında bir tünel açıldı, kanallar kazıldı. Fa
kat senelerdenberi hazin, hazin yalvarırız, bir 
türlü yapılamaz oldu. Oradan geçen yolcular 
turistik bir ziyaretgâh gibi bakıp giderler. Bun
dan hem maddeten hem de manen zararımız 
vardır. Maddeten zararımız şudur: Mahsûl 
yetiştiremiyoruz. Manen de zararımız var, 
ne ise tamamen açmıyayım. Bilmiyorum, 
Bayındırlık Bakanlığının yapacağı işle
rin listesinde bu dâhil edilmiş midir, dâhil 
edilmemiş midir? Yani küskün bir vaziyete gel
dik. Allah rızası için bunu yapsınlar, yetişir 
artık. 

Bir de Erzurum şehrinin civarında, tam ya
kınında bir bataklık vardır, Fırat nehrinin göze
lerinden hâsıl olan bir bataklıktır. Erzurum gi
bi bir yayla şehirinde, hakikaten yayladır, Hü
kümet konağının eşiği tam 1951 rakımdadır, 
böyle bir yayla yerinde sıtma, hakikaten günâh
tır. Bu bataklığın zannediyorum ki, 17 kilomet
re uzunluğu ve 3 kilometre eni vardır. Bu su
retle mühim bir arazi kaybediyoruz ve aynı za
manda sıtma yapıyor. Bayındırlık Bakanlığı
nın yapacağı işlerde bu bataklığın kurutulması 
için bir tahsisat yoksa, bugünkü fiyata göre 
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900 000 lira kadar bir şey. edermiş, temenni ede- I 
rim ki, bunu yapsın. 

B. ATALAY (Kütahya) — Radyoevine veri
riz. 

H. ORHUN (Devamla) — Dediğim gibi, is
temek kolay, yapmak güç, Allah kolaylık ver
sin. (Alkışlar) 

î . TURAN (Kırşehir) — Saym arkadaşlar, 
ben seçim bölgem olan Kırkşehir'in iki mühim 
ihtiyacını belirtmek için huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Birisi, Kırşehir halkı ile Koçhisar halkt dai
ma yekdiğeri erinin alim satımına bağlı ve bir
birlerinin ihtiyacını temin etmek için daima 
birbirlerine gidip gelirler. Koçhisar köylükleri 
Kırşehir'de emvalini satar, yiyeceğini sebze
sini alıp götürür. Fakat bu halkın alım satım 
işlerine, gelip gitmelerine mâni olan Kızılırmak 
vardır. Kızılırmak geçit vermiyor. Bu, hal
kın alım satımına mâni olduğu gibi senede bir 
kaç kişinin de ölümüne sebebiyet verdiği hal 
km şikâyetinden anlaşılmıştır, tşte bu tehlike
den halkımızın hayatını korumak için Hükü
metimiz şefkatli ellerini buraya da uzatarak Ku-
ruağıl mevkiinde Kızılırmak üzerine bir köprü I 
yaptırmayı muvafık görerek 1938 yılında Ba
yındırlık Bakanlığınca projesi yapılan bu köp
rü yedi sekiz yıldanberi hâlâ yaptırılmamıştır. 
Halkın hayatını korumak ve alım satımına tes-
hitâl göstermek için bu köprü ne vakit yaptırı
lacaktır? 

İkinci bir dileğimiz de, Kırşehir ili, mer
kezi Hükümete 200 kilometre gibi çok yakın bir | 
mesafede olduğu halde imar ve inkişaf hususn- 1 
da çok geri bir haldedir. Buna da sebep; de
miryolunun uzaktan geçmesidir. Kırşehir ili j 
bağ ve bahçelerle meşhur olmakla beraber imal 
ettikleri halı ve kilim de yurdun her köşesinde j 
rağbet bulmuştur. Fakat halkın istihsal ettiği ! 
meyve ve sebzesi ve imal ettiği halı ve kilim yol
suzluk yüzünden dışpazarlara sevkedilmediği 
cihetle halı ve kilim tezkâhlarmın adedi gün
begün azalmaktadır. Bağ ve bahçeye olan rağ
bet te azalmaktadır. Kırşehir ilinin kalkınması 
için; halkın heyecanla beklediği demiryolu ne 
zaman yapılacaktır? Sayın Bakanımızdan bu 
cihetin açıklanmasını dilerim. (Alkışlar). 

M. AYDIN (Trabzon) — Sayın arkadaşlar, 
yüksek huzurunuza gelmemin sebebi, Rifat Var- | 
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dar arkadaşımızın Ereğli limanı hakkındaki ba^ 
zı kiymetli mütalâalarıdır. 

Bendeniz de Ereğli sahasında çalışmış bir 
şimendiferciyim. Liman üzerinde etüdüm var
dır. O sahanın iktisadi vaziyetini biliyorum. 
Bu itibarla bir kaç kelime söylemekte fayda bu
lurum. 

Limancılık bizde çok eskidir. Bugün memle
ketin şu ve bu köşesinde denizlere, kumlara 
gömülmüş limanlar; Romalıların, Yunanlıların 
değildir. Doğrudan doğruya bizim öz dedeleri
miz olan Türklerindir. Bu dedelerimiz kendi 
büyük şehametli gemilerini donanmalarını gez
dirirken onların sığınacağı limanları da yap
tırmışlardır. Fakat çok yazık ki, sonradan 
bizde umumî şekilde sukut devri başladığı za
man kendi öz mallarımızı da başka taraflara 
vermeğe başlamışız. Bu limanları başkalarına at
fetmek katiyen doğru değildir. Takriben 100 
sene evvel yine limancılık meselesi memleketi
mizde uyanmıştı Haliçteki havuzlar, İzmit'
teki Tersane bunun en güzel delilidir. Ben ha
yatımda 30 - 40 senelik liman hikâyesi dinle
dim. 30 senelik mühendislik hayatım da İngi
lizler, Fransızlar, Almanlar, Ruslar, İsveç, 
Norveç hattâ İtalyanlardan mütehassıslar getiril
diğini bilirim 1 000 000 altın lira gibi bir be
del sarf edil erek müteaddit projeler yaptırılmış
tır. Bu projeler eski Nafıa Nazareti dosyaları 
arasında mevcuttu. Belki Cumhuriyet Hükü
metine de devredilmiştir. Fakat şimdiye kadar 
hiç bir Hükümet cesaret ederek bu limanları 
yaptırmakta ileriye gidememiştir. Bugün Sara
çoğlu Hükümetinin limanları yaptırmağa başla
ması memleketimiz ölçüsünde, Bayındırlık ha
yatımız için büyük bir inkilâp telâkki ediyo
rum, onun için Hükümetimizi candan tebrik 
ediyorum. 

İktisadi sahadaki tesirlerine gelince, Ereğli 
limanının, arkadaşımızın söylediği gibi birçok 
iktisadi üstünlükleri vardır. Kömürü vardır, 
diğer madenleri de vardır. Karadere orman sa
hası oradan geçer. Fakat arkadaşım tamamiyle 
ifade edemediler. Burası aynı zamanda merke
zî Anadolu'nun en yakın limanıdır. Merkezî 
Avrupa bugün ne olursa olsun fakat yarın için 
bizim mallarımıza, kıymetli ürünlerimize ihti
yaç göstereceklerdir. Bunun kısmı âzami Ereğ
li limanından ihraç edilir. Diğer taraftan An^ 
kara tamamiyle Anadolu'nun büyük bir ikti-



B : 18 25.. 
badi merkezi olmaya mahkûmdur. Bilmiyerek 
yaptığımız bir hata olarak telâkki edeceğim 
Ankara - Ereğli şimendiferi Ankara - İstan
bul hatti tulüne yakın getirilerek iktisadi vazi
yetimizi tamamiyle değiştirir bulunuyor. Hal
buki burada Ereğli 'ye yapılacak olan direkt bir 
şimendifer bizi Haydarpaşa'da şimendiferin 
yansı derecesinde bir mesafe kazandıracaktır. 
İngiltere'den, Amerika'dan kalkan bir vapur 
için İstanbul'a, Ereğli'ye gitmekle bir fiyat far
kı arzetmez. Halbuki İstanbul'dan buraya mal 
getirmekle, Ereğli'den buraya mal getirmek 
arasında iki misli fark vardır. Ereğli limanı
nın büyük bir kıymeti vardır. Avrupa memle
ketlerinden Asya'nın güneyine kadar gidecek 
yolcuları da bu liman alabilecektir. Bu itibar
la arkadaşların söylediği gibi, bu liman, 
yalnız kömür, kereste ve birkaç maden nakli
yatı için değil, bütün Ankara ve dolayısiyle 
Orta - Anadolu bölgesinin nakliyatını yapacak 
liman olacaktır. Binaenaleyh zannediyorum ki 
orası istikbalde yakın Şarkın büyük bir limanı 
haline gelecektir. Bunlardan maada, buraya 
doğrudan doğruya direkt olarak yapacağımız 
250 kilometrelik şimendifer hattının 200 kilo
metresi en kesif ormanlık içinden geçmektedir. 
Bundaki fayda da çok büyüktür. Bu kadar 
büyük nispette faydası olan bir limanın biraz 
küçük yapılmasını bendeniz doğru bulmuyorum. 
Bunun küçük olduğunu şahsi kanaatim olarak 
söylüyorum. Çatalağzı limanı olmuştur. Li
man, kara oyulmak suretiyle yapılacaktı. Va
purlar dalgalı havalarda bu limana giremiye-
cekler ve çıkamıyacaklardı. Hükümetimiz bu
nu tetkik ettirdi. Başta, içimizde bulunan Hüs
nü Kortel arkadaşımızın himmetiyle bu iş ge
ri bırakıldı. Bunun doğru olmadığın mütehas-
sslar da itiraf etmişlerdi. Buraya sarfedilecek 
bedelle Trabzon, Samsun, Ereğli ve İskenderun 
limanlarını yapmak kabildi. Bu liman ilerde 
ehemmiyet iktisap edecektir. Bu mesele için 
bendeniz yine Hükümete tekrar teşekkür edi
yorum. Bunu kabul etmedi, tetkika arzetti. 
Neticede doğru yola varmıştır. Bu kadar büyük 
bir istikbale malik olan bu liman bu tesirler 
altında kalarak küçük bir liman yapılması ter
cih edilmiştir. Halbuki büyük bir iktisadi cep
hesi olan bir limanın küçük kalması doğru de
ğildir. Ben de Rifat Vardar arkadaşımızın söz
lerine iştirak ederek rica ediyorum, içimizde 
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çok kıymetli bahriyeliler, deniz mühendisleri, 
kara mühendisleri vardır, bunu kendi komis
yonlarında toplasınlar ve tetkiklerine arzetsin-
ler. Zaten Başbakanımız da bu gibi şeyleri mem
nuniyetle karşılar. 

Arkadaşlarım, ne olursa olsun bu işler için 
Hükümete teşekkürlerimi arzediyorum; Çünkü 
hiç yapılamıyacak bir zamanda bir liman inşa
sına başlanmıştır. Bu bizim için bir inşirah 
kaynağıdır, 

Buraya gelmişken, tenkidi mahiyet atfedil
memek ricasiyle Sayın Vekilimizden birkaç şey 
istirham edeceğim. 

Birincisi mektepten çıkan genç mühendis ve 
mimar arkadaşlarımızın vaziyetidir. Bu arkadaş
lar, hayata derhal kendilerini atıyorlar, Fakat 
neticede hem kendileri ıstırap çekiyor hem de iş 
yaptıranlar ıstırap çekiyor. Bu arkadaşlarımızı, 
doktorlarımızda olduğu gibi, birkaç sene nafıa 
çatısı altında stajiyer vaziyetinde bırakmalıdır. 
Ondan sonra eline ikinci bir diploma vererek bı
rakmalıdır, aksi takdirde iş yapmamalıdırlar. 

İkinci bir ricam da, bütün arkadaşların söy
lemiş olduğu bir sözü tekrar etmektir. 

Ben bizim Bayındırlık bütçesini kâfi görmü
yorum. Bana öyle geliyor ki, bu bütçesiyle bü
yük ölçüde bir şeyler yapılacak değildir. bi
zim sanayileşme plânımız ön safa geçmiş, bayın
dırlık işlerimiz geri kalmıştır. Ben hâlen bunun 
zamanı gelmediği kanaatrndayım. 

Arkadaşlar, bugün memlekette bir kalkınma 
görülüyor. Bunu yapan, kalkınmayı meydana 
getiren nedir, biliyormusunuz? Şimendiferler
dir. Dün, Reisicumhurumuzun Başbakanlığı sı
rasında bin bir buhran arasında; buhranı malî, 
buhranı iktisadi, buhran, buhran baran arasın
da yaptığı şimendiferlerdir ki, bugün milltte 
büyük bir heyecan ve büyük bir hareket uyan
dırmıştır ve büyük bir inkılâbı meydana getir
miştir. Şimdi bu şimenedifer işini ikinci saf
haya bırakmak ne dereceye kadar doğru olabilir? 

Sonra, arkadaşlar, bugün memleketimizle Av-
rupayı mukayese edecek olursak (Harpten ev
velki vaziyetlere göre Lehistan'ın 30 000, Al-
manyanm 120 000, Fransa'nın 80 - 90 000, bi-. 
zim ise, aynı sahaya muadil olduğumuz halde 
7 - 8 000 kilometre şimendifer hattımız vardır. 
Arkadaşlar, hiç olmazsa bunu 10 000 kilometre
ye çıkarmalıyız. Memleketimizdeki şimendifer-
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İerimizin istatistiklerine nazaran senede (4'5) 
milyon nüfusu taşımaktadırlar. Ne kadar büyük 
bir eserdir. Arkadaşlar, bu enerji karşısında 
biz onun ikinci kademeye düşmesini doğru bul
muyoruz. Evet hiç bir zaman sanayileşme pro
gramının aleyhinde değilim- Çünkü bize o da 
çok büyük menfaatler temin etmiştir. Fakat hiç 
bir zaman şimendiferin memlekete yapmış oldu
ğu inkilâbı meydana getirmiş değildir. Evvelâ 
şimendiferi itmam edelim, ondan sonra da diğer
lerine geçelim. Yani şimendiferlerimize ehemmi
yetle devam ederken sanayiimiz bu zamana kadar 
olduğu tempoda yürümesidir. 

İkincisi arkadaşlar, bir de su meselemiz var
dır. Su meselesi de mühimdir. Geçenlerde kıy
metli İktisat Bakanı arkadaşım pamuk bulama
dığından bahsetti. Demek ki, memlekette yapıl
mış olan fabrikalarımıza istihsal ettiğimiz pa
muklar kâfi gelmemektedir. İkincisi arkadaşlar, 
bugün dışarıya satmak istediğimiz malları paha
lıya satıyorsunuz diye ya almıyorlar, yahut pa
halı diyorlar. Binaenaleyh, ister istemez istih-
salâtımızı ucuza mal etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu istihsal siyasetini de takviye etmiş olmak için 
evvelâ su işini halletmemiz lâzımgelir. Menderes 
havzasında bir pamuk sahamız vardır. Burada 
istihsal dönümde 150 kilogramdır. Eğer burayı 
sularsak istihsal 500 kilograma çıkacaktır. Bi
naenaleyh, üç misli bir fayda temin edilecek de
mektir. Bu suretle de istihsalimiz ucuzlıyaca-
ğmdan istediğimiz gibi dış piyasa ile rakabet 
imkânını elde edeceğiz. Merkezi Anadolu'nun is
tihsali, umumiyet itibariyle, arpa ve buğdaydır. 
Biliyorsunuz burada en buhranlı bir zamanda bir 
kıtlık yüzünden az kaldı karma karışık bir vazi
yete geliyorduk. Pekâlâ burada bir küçük su si
yaseti takip edebiliriz. Yani nisan ve mayıs ay
larında küçük derelerin suyunu tanzim ederek 
bu sahanın sulamasını temin edebiliriz. Bu su
retle istihsalimizin miktarı artacağından mahsu
lü ucuza mal edebilir ve ucuzca satabiliriz. 

Binaenaleyh, böyle bir vaziyet karşısında 
şu siyasetimizi gevşetmek katiyen doğru değil
dir. 

Sonra elimizde bir Çumra ovası var. Geçen 
defada tekrar ettim. Tamamı ile yapılmış; ba-
arjı vesairesi hep tamam. Fakat bir türlü işlet
memekteyiz. Nasıl oluyor. Pek ala; Dahiliye 
Vekâleti; sıtma dolayısi ile Sıhhiye Vekâleti 
ve bizim Nafıa Vekâleti birleşerek burada mü-
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kenmıel bir İska siyaseti takip olunur bunu bıra
kacak mıyız? 

Sonra yine şimendifer meselesi üzerine geli
yorum. Bazı vaziyetler vardı ki doğrudan doğ
ruya nazarı dikkate alınmak lâzımdır. Meselâ 
bugün şimalden cenuba inen tek bir hattımız 
vardır. Toras'lardan geçiyor. Bir gün kazara, 
her gün sallanmakta olan bu memlekette bir 
tünel arızaya uğrayacak olursa belki senelerce 
bu muvasala da kapanmış olacaktır. Nasıl olu
yor da Vekâletimiz Kayseri'den bir ikinci hat 
yapmıyor. Nasıl olur da bu mesele gevşetilebi-
lir? 

Çok teşekkür ederim. Gazianteb - Maraş yol
larına başlamışlardır. Fakat ondan daha mü
him olan, Kayseri'den aşağıya doğru inmektir. 
Yoksa arzettiğim gibi, Cenuba gitmek için Ma
latya'ya gidip oradan dönmek lâzımdır. 

Bir az evvel arzettiğim gibi Ankara'yı ister 
istemez iktisadi merkez yapacağız, demek ki 
binbir ihtiyacımız vardır, bundan dolayı sanayi 
programımızın ön plâna geçmesi ve bayındırlık 
programlarının geriye kalması doğru değildir 
kanaatına varıyorum. 

Mâruzâtım bu kadardır, ilk defa söylediğim 
gibi bu limanlara, bilhassa Trabzon limanına 
başladığı için Hükümetimize candan teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Arkadaş
lar, ben İstanbul'un güzel bir ilçesi olan Şile 
kasabasına bağlı Ağva ocağından bahsedece
ğim. Buraları tabiatın bahşetiği güzel orman
larla, hilkatin özenip beyenip yaptığı o lâtif 
pilâjıyla İstanbul'a gelen bütün ecnebilerin bile 
rağbet ve takdirini çeken bir yerdir. Ağva 
deresi kışın muhalif havalarda, Karadenizin 
kükrediği zamanlarda oralarda dolaşan uafk 
deniz vasıtalarının melceidir. Oraya bu va
sıtalar gelirler burada barınırlar, havaların 
şiddetinden korunurlar. Burası aynı zaman
da İstanbul'a gelen odunlardan mühim kısmının 
nakil merkezidir.* Fakat Ağva deresi dolmuş
tur. Arasıra taşar. Taşması da ora halkı için 
bir felâket fecaat teşkil eder. Halk o sıradan 
yukarı yerlere iltica ederler. Kendilerini kur
tarmağa çalışırlar. Kurtaramıyan bazı ihti
yarlar ve çocuklardan ölenler de olur. Evle
rini su basar eşyaları kullanılmaz bir hale ge
lir. Mahsulleri tamamen mahvolur. Bu dere
nin temizlenmesi için senelerce uğraştık faakt 
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buna imkân bulamadık. Binnetice buradan Muh
terem Bakanımızdan temennide bulunuyorum. 
Binaenaleyh İstanbul'a ait olan bu ufak dile
ği daha fazla teehhüre meydan bırakmadan 
yapsınlar ve bu dereyi temizletsinler. Bu suret
le derede belki lüzum görülen ufak tefek ısl-a 
hatı da icra etsinler bunu da lütfetsinler ve bu 
suretle halkı ıztıraptan kurtarsınlar. Oraya 
fena havalarda ltiea mecburiyetinde kalan 
ufak nakil vasıtalarını ilticadan mahrum bı-
rakmıyalım. Temennim bundan ibarettir. 

A. BÎNKAYÂ (Kastamonu) — Rayın arka
daşlar, memleketimizin her tarafında, her ala
nındaki türlü ihtiyaçlar ölçüye sığmıyacak ka
dar taşkındır, hatta tahammülümüzü aşkındır. 
Fakat bu ihtiyaçlara göğüs germek ve onları 
lâyık oldukları veçhile cevaplandırmak mecbu
riyetindeyiz. Memleketimizde yollar için ay
rılmış olan ödenek az miktardadır. Yollara ih
tiyacımız, bütün arkadaşlarımın belirttikleri 
gibi, hakikaten pek şiddetlidir. Geçen sene
lerde yol mükellefiyetinin bir misli artırıl
masına dair bir kanun teklif edildiği zaman 
bu, ihtiyacı sağlıyacak kadar basit bir tedbir 
olduğu için ben buna beyaz oy vermedim, yani 
müstenkif kaldım. Yollarımız için hakikaten, 
şimendiferlerimiz için hakikaten çok büyük ted
birler almak ve bunlar için ödenekler ayırmak 
gereklidir. Bu meyanda fırsat düştükçe tekrar 
ettiğimiz gibi, Kastamonu bölgemizi, Kara
bük, şimendifer hattına çok yaklaştırmıştır. 
Bunun için seçim çevremizde her yıl bize, ne 
zaman buraya şimendifer hattı bağlanacak diye 
soruyorlar. Biz Kastamonu Milletvekilleri ar
kadaşlarımız hakikaten bu durum karşısında güç
lükle cevap vermektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, bilirsiniz ki, Kasta
monu en büyük fedakârlık gösteren illerimizin 
arasındadır. Eski bir il merkezidir. Kendir, 
kereste, meyve, yün ve tiftik ve bunlara benzer 
bir çok ürünleri vardır. Fakat sapa kaldığı 
için bir türlü gelişememektedir. Seçim çevre
mizde halk yol hususunda daima şikâyetçidir
ler. Hattâ yol vergisi bir misli artırılmıştır, fa
kat bu bölge amaçlarına erişebilmek için, dört 
misli de artırılmış olsa, o bölgeye mahsus ol
mak üzere, halk bunu fedakârlıkla kabul et
meğe hazır bulunmaktadır. Binaenaleyh temen
nim şudur ki ; Bayındırlık Bakanlığımız 125 
kilometre kadar bir mesafeden ibaret bulunan 
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ve yolları arızasız bulunan Karabük - Araçtan 
doğru şimdilik bir kol uzatılması için bu arzu
nun ilk plâna alınmasını 'candan diliyorum. 

Buna bağlı bir arzum, bir temennim "vfeîha 
vardır: Dört beş senedenberi burada bunu tek
rar eder dururum. Hiç olmazsa şimendifer ya-
pılmcıya kadar Devlet otobüsleri işletme işi. Ka
rabük - Kastamonu, Kastamonu - İnebolu yol
ları üzerinde münakaleyi temin etmek. Bu 
konu Ulaştırma Bakanlığiyle ilgili olduğu için 
Ulaştırma Bakanlığının bütçesi konuşulduğu sı
rada bu konuyu tekrar mevzuubahsederek rica-
de bulunacağım. 

H. KARAN (Balıkesir) — Edremit, Burha
niye havalisi memleketimizin en zengin, en 
mümbit, eti verimli ve en bereketli ovaların
dan birini ihtiva eder. En geniş endüstiri mm-
takalarından biri olan bu ovamız içinde sanayi 
merkezi olan üç mühim kasaba vardır. Bun
lardan ikisi kaza, birisi de nahiye merkezidir. 
Yalnız nahiye merkezi olan kasabamızda 15 ta
ne zeytinyağı ve sabun fabrikası olduğunu söy
lemek, bu havalinin iktisadi ehemmiyetini ifade 
etmiye kâfidir. 

Nüfus kesafeti itibariyle de memleketimi
zin en kalabalık bir mıntakasını teşkil eder, bil
hassa senenin muayyen zamanlarında memleke
tin her köşesinden, Orta Anadolu'dan gelen iş
çi, amele bu kesafeti bir kat daha artırır, ik
liminin yumuşak olması itibariyle de bu ha-
valide# yalnız zeytin değil, zeytinden maada 
her çeşit meyve, incir, üzüm ve her nevi hubu
bat en yüksek bereketle yetişir. 

Şimdi bu cihetleri saydıktan sonra asıl mak
sadıma geçiyorum : 

Bu ovanın içinden bir dere geçer. Edre
mit'in içinden ve civarından geçen birkaç dere 
de buna iltihak eder. Bunun bir tanesi müs-
takilen denize akar. Bunların denize mesafeleri 
yakındır. Ufak bir yağmur vukuunda bu dere
ler yatağından taşarak bu feyizli ovayı baş
tanbaşa sular istilâ eder. Bu sular merzağı ba
taklıklar teşekkül eder. Taşan bu sular yalnız 
mezruatı harabetmekle kalmaz fazla rutubet 
ağaçların köklerini çürüterek araziyi tamamen 
akim bir hale getirir. En büyük zarar her sene 
yazın bu havalideki köylerin sıtmadan verdiği 
telefattır. Bunun önüne geçmek için zaman 
zaman hamleler olmuştur. Fakat mahallî ham
leler bunu önlemeye kâfi gelmemiştir. Devlet 
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kudreti lâhik olmadıkça bunu önlemenin, bu 
feyizli ve mümbit ovayı kurtarmanın imkânı 
yoktur. Bilhassa bu mübarek topraklarda otu
ran insanların ölümünün önüne geçmeye imkân 
yoktur. Geçen sene Sıhhat Bakanımız burala
rı gezmiş, teftiş etmiştir. Mahzuru bizzat gör
müştür. Bazı yardımlar vadetmiş ve bazı ted
birler alınmasını tavsiye etmiştir. Fakat bu
nu esaslı bir surette ele almadıkça bu mahzuru 
önlemeğe imkân yoktur. Bu iş bir senede olmaz. 
Senelere taksim suretiyle halli lâzımgelir. Ba
şarılı Bayındırlık Bakanımızdan ricamız şudur 
ki, her sene buraya gittikçe seçim çevremizde
ki halk yakamıza yapışıyor ve bunu ne zaman 
önliyeeeksiniz diyorlar. Hakikaten ıstırap ta
savvurun çok fevkindedir. Sayın Bakandan çok 
rica ediyoruz, hiç. olmazsa önümüzdeki sene bu
nu etüt ettirsinler ve plâna alsınlar. Senelere 
taksim etmek suretiyle bu mahzuru önlesinler. 
Zira çok yazık oluyor. Buraya sarfedilecek 
himmet diğer yerlere sarfedilen himmetin üs
tünde ve daha verimlidir. Burası nüfusu kesif 
bir mıntakadır, nüfus kesafeti vardır. Bu iti
barla ricamızın yerine getirilmesi hususunu 
hüsnütelâkki etmelerini rica ederim. 

R. GÜRELÎ (Gümüşane) — Sayın arkadaş
lar, maruzatım kısa olacaktır. 

Bayındırlık bütçesini ve Komisyon raporunu 
gözden geçirdim. Yollar için ayrılan paranın 
miktarı 10 000 000 liradır. 

Raporun 3 ncü maddesinin baştarafmda 
bu 10 000 000 dan 5 700 000 lirası geçen yıllar
da yapılmış işlerin temadisi olan yollara sar-
fedileeektir deniyor, geriye 3 700 000 lira ka
lıyor. Yani bu sene yeni şose olarak yapılacak 
yol, 107 Km. dir, sarfedilecek para 3 700 000 
liradır. 

Şimdi arkadaşlar, müsaadenizle kendi se
çim bölgeme ait iki ilçenin durumundan bahse
deceğim. Bu iki ilce Kelkit ve Şiran ilçeleridir. 

Kelkit - Şiran ilçeleri, malûmu âlileri, Gü-
müşane'- Bayburt ve Erzincan arasındadır, Her 
iki tarafa mesafe itibariyle müsavidir. Fakat 
yağmur ve kar yağmağa başladımı bunlar ne 
Gümüşane'ye ve ne de Erzincan'a gidememek-
tedirler. Bunun sebebi pek tabiî yolsuzluktur 
arkadaşlar. Bu iki kazanın aşağı yukarı nüfu
su da 60 - 70 bini bulmaktadır. İktisaden bağlı 
bulundukları Erzincan'dan mahrum bulunduk
ları gibi Hükümete ait işlerini görebilmek için 
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aylarca il merkezine de gidememektedirler. Bu
nu geçen yıl ve daha evvelki yıllarda sayın 
Bayındırlık Bakanına mevzuubahis etmiştim. 
Fakat ne çare ki bu yol hiç olmazsa bir istika
mette olsun yapılamadı. Haklı görüyorum. Bil
hassa bu dar bütçe ile bu şekilde bütün istek
lerin yerine getirilmesine imkân yoktur. An
cak bunalmış vaziyette olan bu ilce halkını yol
suzluktan kurtarmak yerindedir. 

Bu gerekçeden anladığıma göre Bayındırlık 
Bakanlığının düzenli bir yol programı olmasa 
gerektir, öyle hissediyorum. Geçen defa ve 
bundan evvelki yıllarda bütçelerini ve gerek
çelerini tetkikatın sonucu bana bu hissi verdi. 

İkinci dileğimi arzedeyim. Gümüşane'nin 
bir tek yolu vardır. Transit yolu, için bu yıl 
bütçesinde hiç bir para ayrılmamıştır. Halbuki 
milyonlarca para bu yola sarfedilmiştir. Eğer 
bu sene bu bozuk olan kısımlar onarılmazsa bu 
milyonlar heder olmuş olacaktır. Bu seneki tet
kik gezimizde bazı yerlerin geçilmez hale geldi
ğini gördük. Belki 30 - 40 bin lira ile yapılacak 
bir tamir eğer şimdi yapılmazsa istikbalde daha 
çok paraların asrfmı mucip olacaktır. Çünkü 
beher kilometre için kırk bin lira hesap edilmek
tedir. O halde 12 kilometre için dört beş yüz bin 
lira bir paranın sarfını istilzam eder. Halbuki 
şimdi beş on bin lira ile halledilecek bir iştir. 
Gelecek yıl daha büyük yaralar açılacağına ve 
bütçeye de belki darlık sebebiyle yine para ko-
nulmazsa yol büsbütün harap olup gidecek. Bu 
sebeple gerek Bayburd'un gerek Gümüşane'nin 
muvasalası tamamen kesilmiş olacaktır. Esasen 
kışın kar yolu kapatmaktadır. Bu yolun açıl
ması için mütemadi tamirat dediğimiz paradan 
da para konulmadığı için bu dahi yapılamamak
tadır. 

Halkın çok büyük ıstirabı vardır. Ben de bir 
arkadaşım gibi, Allah rızası için diyeceğim ve 
bilhassa Bayındırlık Bakanından yalvaracağım. 
Şiran - Kelkit yolunu kurtarmak için bu sene 
hiç olmazsa ilden alınacak olan % 15 i mahalline 
tahsis ederek bu yolun yalnız geçit vermez kı
sımlarını onarmak suretiyle kışın buraya bir ge
çit temin edilsin. Yoksa şose yapılsın falan 
diye bir şey istiyecek değilim. Çünkü bütçemi
zi ve malî vaziyetimizi görüyorum. Aynı za
manda daimî tamirat işinede ehemmiyet vererek 
Gümüşane - Bayburt - Erzurum yolu üzerindeki 
bozulmuş olan kısmı rla fedıkâ.rbk v-o^rnk ta-
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mir ettirsinler. Ricam ve maruzatım bundan 
ibarettir. 

+H>KARAGÜkIkE (Konya) — Sayın arkadaş
larım; bendeniz sayın general İzzettin Çalışlar 
arkadaşımızın bazı mütalâalarına kısaca cevâp 
vermek için huzurunuza çıkmağa mecbur oldum. 

-Sayın General, Ankara'nın Akdeniz'e bir
leşmesi hakkındaki iktisadi vesair âmilleri anlı-
yamadığmı söylediler. Arkadaşlar, 1944 bütçe ' 
yılında burada muhtelif hatipler Ankara W An
kara olabilmesi için bugünkü sun'i vaziyetten 
kurtarılması için bunun geniş bir hinterlanta 
bağlanmasını ve iktisadi bir birliğin âmillerini 
izah ettiler. Bunun için bu mevzuda fazla be
yanda bulunmağı zait addederim. Şu kadar ar-
zedeyim ki, 5943 yılında Cihanbeyli 'den Konya 
istasyonuna sevkiyat<44 bin ton buğdaya varmış-' 
tır. -Bunun baliği 4 milyonu geçen bir para tut-? 

maktadır. 'Biz bu paraların1 bir çoklarını tuz, 
koyun, yün, yapağı ile her vakit vermekteyiz. 
Yalnız 255 kilometre mesafede bulunan Konya -
Ankara bugün 694 kilometre mesafe ile bağlıdır. 
Tasavvur buyurun ki bu kadar mesafe için va
gonlar ve vasıtalar gidip gelmek suretiyle israf 
edilmektedir. Halbuki bugün keşfen tahakkuk 
etmiştir. 1944 maliyeti üzerine Konya - Ankara 
şimendiferinin yapılabilmesi için yalnız 20 mil
yon liraya -ihtiyaç vâı*dir. Biz bunun. 10 milyon 
lirasını, arzettiğim gibi her sene Devlet bütçe
sinden, halkın kesesinden ödemekteyiz. Mali
yeti, jkUseneda itfa .idilebelecek..olan bir hattın 
şuJbattaa veya bu hattan daha ileridir daha ge-
rtcUr diye,tehir edilmesi gibi birrdüşünceyi kana-
atimce,<aait: addederim. 

•Sonra* Akdeniz 'e Konya 'nın bağlanması, An
kara'nın Akdeniz'e bağlanması için şöyle bir-
izahta bulundular. Antalya - Ankara, Konya -
Ankara arasındaki sahanın ehemmiyetini büyüt
tüler buyurdular. -Bunlar o k^dar büyük mef
humlar^ ki • ne-Manavgat - Konya ne de Konya -
Ankara birbirinden ne aşağı ne yukarıdır, ikir 

si de aynı ehemmiyettedir. Bugün. Konya'nın 
Mersin gibi yakın bir mahreci bulunduğunu bu
yurdular. 'Sayın'-General o civarda vazife gör
düler, o. arazinin tabiatını, o arazide mevcut 
olan madenleri, ormanların vesaireyi tanırlar. 
Fakat bana öyle geliyor ki, unuttular? 

Arkadaşlar, »Manavgat ile**Konya arasında bir 
âlemi vardır. Bu âlem, toprakaltı . defineleriyle, 
toprakksrtü hazineleri görmelere ve üzerinde dur

malara lâyık bir mevzu teşkil eder. Asfalt, mem
leketin imarı için bir numarada kıymeti haiz 
olan bir maddedir. Asfaltın dağlardan akıp git
tiğini söylediler. Salahiyetli insanlar, Madden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü bu membalan, ma
den demiyorum, bile bile memba diyorum, geniş 
surette işletmek gibi yeraltı servetlerimize doğru 
yörümeye mecburuz. Bundan başka, hatırlarsınız, 
yakın tarihimizdeki iki açıklı ve elemli şene ge
çirdik. O senelerin, Türk milletine yüklettiği me-
zahimi omuzlarında taşıyanlardan birisi, şayanı 
ihtiram olan birisi sayın general, 1921, 1922 se
nelerinde Polatlı, Sarayönü, Ankara, Konya üze
rindeki manevra hattı üzerinde çarıkları gömül
müş, çamurlara batmış askerleri, tekerlekleri 
kırılmış arabaları, çamurlar içinde sürünen hay
vanları unutmamışlardır. Arkadaşlar biz o vakit 

; bu civarın ovaları [tarihin bir daha tekerrür 
etmemesini temenni ettiğimiz] işgal görmüştür. 
Ekinler ayaklar altına atılmıştır. Biz Konya 'nın 
buğdaylarını buraya develer sırtında 15 - 18 
günde getirdik. Bir noktada tehlike görmüşsek 
insanlıktan evvel tabiî insiyakımızla bile ona 
karşı istikbal yönünden tedbir almakla mükel
lefiz. Bununla demek istiyorum ki, biz bunun 
vaktiyle lüzumunu gördük, hattâ istasyon kapıla
rının önündeki dekovilleri görerek Akşehir gölü
nün arkasında dekovillerle derme çatma bir ma
nevra hattı yapmaya çalıştık. Bir yığm masraflar 
ve külfetler yaptık. Fakat hiç bir netice elde 
edemedik. 

Binaenaleyh, ben bu mevzu üzerinde daha faz
la muhterem heyetinizi rahatsız etmeğe değer 
mahiyette küçültecek bir taraf görmüyorum. Me
sele mühimdir. Hükümetin nazarı dikkate aldığı 
gibi alınmaya lâyıktır. SaymGİ. Fethiye'ye te
mas buyurdular. Arkadaşlar bu öyle bir dâva
dır ki, aflarına mağruren söyliyeyim mantikî ve
tiresi yoktur. Bu yol yapılacaktır, Fethiye yolu 
da yapılsın. Hayır efendim, bunların ikisinin 
içtimamda bir zıddiyet var mı? elbette Muğla 
şimendifer hattı ayrı olarak Fethiye limanına 
bağlanacaktır. O da yapılacak, burası da muhtaç, 
orası da muhtaçtır. îlk imkânda yapılmalıdır. 

Bunu arzettikten sonra kısaca bir noktaya te
mas ederek, Sayın-Bakandan bazı ricada buluna
cağım. Arkadaşlar, Konya sulama' teşkilâtının 
şebekesinin kanalları dolmuştur. Bu iyi çalış
mıyor. Geçen sene taştı ve ovada, itimat buyu
runuz, sanırım ki, en az 25 bin ton hububata za-
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rar verdi. Bunu kuruşlandıracak olursak zara
rımızın ne mertebe mühim olduğunu göreceğiz. 
Ben bugün söz alacağımı bilmiş olsaydım bera
ber getirirdir. Dün aldığım gazetelerde Çumra'
da 70 - 80 evin yine yıkılmış olduğu yazılıdır. 
Su mütemadiyen taşmaktadır. Sanırım ki, hem 
Çarşamba çayı coşuyor ve taşıyor ve hem de Bey
şehir gölür.ün baraj kapıları açık tutulmağa mec
bur kalındığı için oradan gelen (zannederim) sa
niyede 25 ton olacak su, bu su ile birleşerek zaten 
dolmuş olan yatakları taşıyor. Ekinleri tama
men tahrip ediyor. 

Diyorlar ki, bu sene güzlük ekinden ıska sa
hasında herhangi bir ümit beklemek ihtimali yok
tur. 

Arkadaşlar, bundan korktum, hem kendi mu
hitim hem de memleket hesabına. Çünkü orada 
güzlük olarak ekilen yersanırım dört beş yüz bin 
dekardan aşağı değildir. Her dekarda en az 120 
kilo buğday yetiştiği f arzedilirse zararın azame-. 
ti anlaşılır. Onun için her sene tekerrür eden 
büyük zararları önlemek için şimdiye kadar her 
işlerinde gördüğümüz başarı ve ciddiyetiyle ha
kikaten mümtaz olan Bakanlığın bu işe ehemmi
yetle el koymasını rica ederim. Gerçi bütçede 
bu iş için para konmuştur. Fakat para kondu
ğu zaman tabiatiyle bu tahribat derpiş edilme
miştir. Çünkü tahribat şu on gün arasında. Onun 
için bu mevzuun ele alınmasını kendilerinden 
ehemmiyetle rica ederek sözüme nihayet veriyo
rum. 

î. ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, bir 
arkadaşımızın bana atfen beyanatta bulunması 
üzerine söz almağa mecbur oldum. O da şudur: 
vaktiyle altı sene evvel bu kümden yine büt
çe müzakeresi esnasında Ankara - Adapazarı ve
ya Arifiye hattının biran evvel yapılması hak
kındaki temenniyatımdır. Buna da sebep, Hay
darpaşa - Eskişehir kısmında Bilecik - Karaköy 
kısmınm pek mahmul olmasıdır. Buradaki mü
nakalâtın tezyidine bugünkü hat vaziyetinin 
imkân vermemesi cihetiyle Ankara m izm doğru
dan doğruya İstanbul'a ikinci bir hatla bağlan
ması lüzumu idi. Malûmu âliniz Bilecik Kara
köy hattı bugün yapılması lâzım gelen nakliya
tın âzamisini yapmaktadır. Bununla beraber 
en mühim ticaret merkezimiz, gerek askerî ve ge
rek ticari bakımdan en mühim merkezimiz olan 
İstanbul'u Anadoluya bağlıyan tek hattır. 
Burada bir çok yarmalar viyadükler ve tüneller 
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vardır, aynı zamanda arazi heyelana müsaittir. 
Malûmu âliniz Dil iskelesi köprüsünde bir yı
kılma oldu ve hat on gün kapalı kaldı. Maa
zallah bu kısımda bir heyelan olursa kimbilir 
ha t kaç gün kapalı kalacaktır? Onun için An
kara, Bolu Adapazarı biran evvel yapılmasını 
temenni etmiştim, arkadaşımın bu hususta ki, 
mâruzâtını teyit etmek niyetiyle tekrar edi
yorum. 

Kürsüye gelmişken sizleri biraz daha rahat
sız edeceğim ve Bayındırlık işleri hakkındaki 
kanaatimi arzedeceğim. 

Arkadaşlar; görülüyor ki, her vilâyetin ve 
memleketin her noktasını şimendiferle, yolla 
birbirine bağlamak mecburiyetindeyiz. Çünkü 
münakalât memleketi yaşatacak en mühim va
sıtalardan biridir. Pahalılık, ihracat ve halkın 
yükselmesi üzerinde tesiri vardır. Onun için 
daima yol ve demiryolu üzerinde durmak lâ
zımdır. Arkadaşlarım bunu tebarüz ettirdiler 
ve tabiatiyle Bayındırlık Bakanı da nazarı iti
bara alacaktır. Malî kısma sonradan temas 
edeceğim. Aşikâr olan bir şey vardır ki, o da 
bu işi bir an evvel programlanmak lâzımdır. Lâ
kin bunu programlarken yapabilmemize en mü
him mâni malzemei ferşiye mefkudiyeti ve ray 
mefkudiyetidir. Traversi kısmen buluyoruz. Ra
yı güç buluyoruz ve yapılan kısımları ancak bir 
iki senede ferşedeceğiz. Halen bir programa 
tâbi olarak muntazaman bu iş yürümektedir. 

Ray için elimizde Karabük fabrikası var. 
Fakat bunun da bir çok noksanları vardır. Had
dehaneler eski sistemdir. Fabrikanın elinde 
aşağı yukarı 100 bin tona yakın pik mevcuttur. 
Bu piki ray haline sokmak için yeni sistem ma
kinelere ihtiyaç vardır. Eski sistem hadde 
makineleriyle bunu yapmağa imkân yoktur. 
Bendeniz Almanya'ya gittiğim vakit gördüm, 
Nafıa erkânımız da görmüşlerdir. Oradaki 
ray haddehaneleri uzun bir haddedir. Bir ta
raftan kızgın demiri sokar, obir taraftan delik
leri delinmiş, kesilmiş ray çıkar. Halbuki bizde 
bu çeşit hadde olmadığı için gidip gelirken de
mir soğuyor ve % 30 - 40 iskarta veriyor. Ge

çen sene bütçe müzakereleri dolayısiyle Bayındırlık 
Bakanlığından ve İktisat Bakanlığından biran 
evvel Karabük'te bu ray haddesinin tesisini rica 
etmiştim. Bilmiyorum ne yaptılar. 

Şimendiferlerimiz, tabiî bu sene aynen büt
çede kabul edilen mevcut tahsisatla devam ede-

— 392 — 



B : 18 25.12 
ceğiz. Gelecek seneler bütçelerinde daha büyük 
mikyasta tahsisatla inşaata başlamak zarureti 
ve mecburiyeti mevcuttur. 

Asıl üzerine temas etmek istediğim nokta 
Sulama idaresidir. Çünkü şimendifer yapmak 
için Avrupa malzemesine muhtacız. Sulama işin
de doğrudan doğruya yerli amele ve yerli işçi
lerimizle bu işi tesis etmek, yapmak imkânı 
vardır. 

I. ARVAS (Van) — Evvelâ Van'a, treni Va
na götürelim. 

1. ARUKAN (Devamla) — Gideceğiz, Van,a 
treni götüreceğiz, İbrahim Bey. Buna hiç şüp
he etmeyin. Gaibolan zamanı telâfi edeceğiz. 
Erzurum hattı yapılırken gördüğünüz, makine
leri koyup ta doğrudan doğruya günde beş on 
metrelik tünel açıldığı zaman herkes te bir hay
ret uyandı ve Erzurum'a, tren iki sene evvel 
vardı. (Doğru sesleri). 

Bunlar makine meselesidir İbrahim Bey. O 
işi bugün yapmak imkânı yoktur. Enerjimizi 
kaybediyoruz, kamyonları harap ediyoruz. Her 
kilometre için 100 - 150 bin lira fazla sarfedi-
yoruz. Vakit kazanamıyoruz. 

Su meselesi,' bu sene kuraklığı gördük. Eski
şehir vilâyeti ki, ufak bir çiftçi memleketidir. 
Muhterem Ziraat Vekili ile bir defa görüşüyor
duk, bu seneki kuraklık yüzünden vâki olan 
ziyan 30 - 40 milyondur. Bu memlekette birçok 
kuvvetli sular vardır, Sakarya suyu, Porsuk 
suyu, Şeydi suyu ve daha birçok sular akar, 
mahsul de beri taraftan kururu. Onun için bu 
su işini ele almak lâzımdır. Hatamızın nerede 
olduğunu itiraf edelim. Verdiğiniz tahsisattan 
fazla işe başladık ve arkasını da getiremedik. 
20 tane şube tesis ettik. Normal zamanda 20 -
25 milyon para isterken biz buna ancak senede 
on milyon lira verdik. İşi dağıttık, şimdi top-
layamıyoruz. Hem mühendislerimizi, hem tek
nik memurlarımızı israf etik, hem de işçileri
mizi. Bu suretle de masarifi umumiye % 30 
geçiyor. Onun için biran evvel memleketin yük
selmesi için başladığımız bu işlerin meydana 
tam getirilmesi ve bitirilmesi lâzımdır. Tabiî he
pimiz pahalılıktan şikâyet ediyoruz. Pahalı
lığın nasıl önü alınacaktır? Müstahsilin aynı 
mesai ile birkaç misli istihsal yapmasiyle pa
halılığın önüne geçmek mümkündür. Bu da 
ancak toprağı sulamakla olur. Sulanan mınta-
lardaki pamukları görmüşsünüz dür arkadaşlar. 
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Çok verimli olur. Sulama buğdayda lâakal bire 
onbeş verir. Onun için ne tasarruf yapabilirsek, 
ne para bulabilirsek onunla bu su meselesini 
biran evvel halletmek lâzımdır. Bugüne ka
dar 70 milyon lira zaten sarfedilmiştir. En 
ağır kısmı, büyük barajlar, regülâtörler yapıl
mıştır. Kanalları kalmıştır, birçok yerlerde. 
Bunları da amele yapacaktır ve bunlar için de 
o kadar paraya ihtiyaç yoktur. Rica ediyorum, 
Bakanlık bunun üzerinde dursun. Bunun üze
rinde durmak için de mevcut kanunlarımızı de
ğiştirmek lâzımdır. Çünkü biz vaktiyle yaptı
ğımız programa göre senede muayyen bir mik
tar para koymuşuz. Şimendiferler de öyledir. 
Yapılan kanunlara göre tahsisat konmuştur. 
Halbuki bugün hayat şart lan değişmiştir. Ta
biî bugünkü vaziyete göre kanunları tadil etmek 
lâzımdır. Çünkü Bayındırlık Bakanlığı Sular 
İdaresi teşkilâtını eski para ile, 12 milyonla 
yapacağı işe göre yapmış ve işe başlamış, lâ
kin birdenbire fiyatlar değişmiş, dört misli art
mıştır. En aşağı 30 milyon lira vermek lâzım 
iken yine 12 milyon lira veriyoruz. Binaenaleyh 
bu vaziyet böylece devam ederse şimdiye ka
dar sarfedilen yetmiş milyon lira bağlanmış ka
lacaktır ve memleket kalkınması işi daima ge
cikecek demektir. Onun için bendeniz rica edi
yorum, buraya verilecek para hiçbir zaman 
emisyon değildir, bu sulama işi bittiği zaman, 
oraya sarf ettiğimiz paranın birkaç mislini elde 
edeceğiz. Aksi halde bu sulama işini geciktirir-
sek ilerde, sanayii tevsi ediyoruz, pamuk dahi 
bulamıyacağız. Muhterem Vekilden rica ediyo
rum, bu sulama parası için Maliye Bakanı 
ile görüşerek biraz daha tahsisat alsınlar. Ya
ni beş on milyon lira daha temin etsinler. Büt
çenin fazla varidatı ile bunu temin kabildir. Bu 
sulama işlerini biran evvel bitirelim, ondan son
ra ufak bir ricam daha vardır ; 

Yol - köprülere bütün arkadaşlar temas et
tiler. Her yerde köprü derdi mevcuttur. Hat
tâ evvelki sene Diyarbakır - Siverek yoluna git
miştim. Orada Diclenin bir tarafında istasyon
lar var. Diclenin öbür tarafında köyler ve ka
sabalar var. Dicle üzerine ucuz köprüler yap
mak zarureti var. Şimdi yaptığımız köprüler ha
kikaten pahalı oluyar. İnşaatın en müşkülü 
ayak meselesidir. Şimendiferler büyük inşaat 
olduğu için gayet büyük vesait ile köprüleri ya
pılıyor. Tulumbalar, bilmem neler ve çok fazla 
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vesait vardır. Bunların yapılması imkânı hâsıl 
oluyor. Lâkin şosolerde bir iki köprü için mü-
taahhidin bu vasıtaları bulmasına imkân yok. 

önümüzde bazı misaller var. Meselâ Yahşi-
han'daki demir köprü, bu gibi yerlerde ayak
lar demir kazık üzerindedir. Sonra yine bazı 
ucuz demir köprüler yapıldı. Meselâ Fırat üze
rinde 37 000 liraya çıktı. Bu gibi ucuz köprü
leri imkân oldukça, almalı ve bir yere depo et
meli ve lüzum olan yerlerde derhal kullanmalı. 
Bunun da tetkik edilmesini rica ederim. 

Ufak bir nokta daha var, malûmu âliniz 
bu sene gerek İstanbul'da, gerekse Ankara'da 
susuzluktan çok zahmet çekildi. İstanbul Bele
diye Reisinin ve Valisinin matbuata beyanatın
da su kendisine 26 kuruşa malolduuğ halde 24 
kuruşa satıldığını ve bundan dolayı Su İdaresi
nin ziyan ettiğini söyledi. Evet, biz tarifelerin, 
yükseltilmesine taraftar değiliz. Fakat hiçbir 
vakit te maliyettenaşağı fiyatla satılması da 
doğru değildir. Gerek İstanbul'da ve gerek An
kara 'da su işi ele alınmalıdır. Çünkü günden-
güne nüfus artmaktadır ve medeniyet seviye
miz yükselmekte ve yükseldikçe su ihtiyacımız 
artmaktadır. Bunun için daima vakit vakit tev
si etmek gözönünde bulundurulmalıdır. Bu za
ruridir. Fakat para meselesine gelince; lüzum 
olan parayı vergi yakıyla temin etmeğe taraf
tar değilim. Para mütezait bir tarife tatbikiy
le temin edilebilir. Su sarfiyatının yükselmesi 
nispetinde mütezayit tarife tatbik olunursa 
hem su israfı önlenmiş ve hem de lüzumundan 
fazla su harcıyanlardan lüks karşılığı bir para 
alınmış olur. 

R. KAPLAN (Maraş) — Arkadaşlar, bir 
küçük tavzih için tekrar huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Yurt içinde yapılacak şimendifer 
ve limanlar konuşulurken Ankara - Konya -
Akdeniz şimendiferlerine de temas etmiştim. 
Çalışlar arkadaşımız hattı harb üzerinde bazı 
mütalâalarda bulundu. İşi Heyeti Celilenize 
tavzihten sonra size bırakacağım. 

Arkadaşlar, Çalışlar arkadaşımız İstiklâl 
mücadelesinde orduda idi ve bu kısımda idi. 
Afyon ve Eskişehir işğâl altına girdikten sonra, 
zaten hep hatırlarsınız, Karadeniz'de İnebolu, 
Akdeniz'de Antaiyı elimizde kalmıştı. Afyon 
işğâl altına girdikten sonra crdunun malzemesi 
İsparta;. Eğirdir gölü yoluyla Afyon'a gidiyor
du. Orduya arkadan dolaşarak ulaşıyordu. Ken-
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dileri o kısmın başında oldukları için iyi bilirler. 
Acaba bu sebep dahi Ankara'yı Akdeniz?e bağ
lamak lüzumunu bize göstermemiş midir*? Arka
daşlar o günkü durum karşısında, daha - harp. 
bitmeden, aman Saray Önünden Ankara'ya bir 
dekovil yapalım, eşyamızı nakledemiyorum nok
tası ileri sürülmüştü ve ordu erkânı > atasında 
bu, konuşulmağa başlanmıştı. Bunu da hatırlar
lar. 

Hat iktisadi değildir diyorlar. Arkadaşlar, 
eğer dünyada fayda vermek bakımından, insan
ların oturması bakımından, toprağın; kabiliyeti 
bakımından ölçülürse, iktisat dönileıı şey, An
kara - Konya arasındaki toprak kadar faydalı 
bir yer yoktur. Eğer arkadaşlar, madenlerin 
bolluğu, toprağın iyiliği ve denize- ulaşması ik
tisat kaidelerinde mevzuubahis olursa; Konya -
Manavgat hattı kadar iktisadi daha mühim bir 
şey yoktur. Çalışlar arkadaşımız o mtntakada 
ordu komutanlığı yaptî. Bilmiyorum neden bu 
durumu bu kadar hafif gördüler. 

Arkadaşlar; Orta-Anadolu'nün derdi ; büyük
tür. Bilhassa şu arzettiğim sahadaki yerler çt>k 
acınacak durumdadır. Konya ölü bir'seviyede 
kalmıştır. Bugün Konya o kadar bol nüfusuy
la, bol istihsaliyle bugünkü durumdan bir an 
evvel kurtarılması lâzımgelen illerimizden biri
dir. Arkadaşlar iktisadi değildir diyorlar. Na
sıl? Harp içinde Paşam hiç dikkat etmedi mi 
ki Ankara'da ve diğer civar vilâyetlerde 1942 
ve 1943 te iaşe buhranının yardımına koşan han
gi vilâyetlerin mahsulleri idi? Ankara ve civar 
vilâyetelrine gelen mahsul Konya mahsûlüdür. 
Orada ne var ki buyurdular? Konya'da. De
mek ki Konya'da uzun müddet oturmalarına 
rağmen, af buyursunlar, Konya'ya nüfuz et
memişlerdir. Konya'nm bolluğu, her bakımdan 
bolluğu vardır. Ankara çarşısı Konyalı iktisat
çılarla süslenecektir, kuvvetlenecektir. Kon
ya'nın sermayesi var, fakat çalışacak sahası 
yoktur. Ankara çarşısında, bu yapacakları 
hatla Konya'daki sermaye kendisine bir çok iş 
yerleri bulacaktır. 

Arkadaşlar, demin de arz ve temas ettiğim o 
Haymana ovası, yalnız Haymana ovası bu hattı 
yapmaya bizi icbar eder. Bilhassa Paşamdan rica 
ederim, Haymana ovasına gitsin, görsün. Anka
ra çarşısında peynir yoktur, yağ yoktur, amma 
orada bunlar çürüyor. Demin de arzettiğim gibi, 
Tarım ve Bayındırlık Bakanlıklarının kuracağı 

*- 3 9 4 - -



B : 18 25.12 
tesisler* depolar, soğuk hava depoları ile bu 
Ankara çarşısı yiyecek bakımından- zen
ginleşecektir. 0 kadar bol yiyeceği olan mınta-
kadw. Arkadaşlar,, oradan İstanbul'a sevkedilen 
davar bir; iki milyondur ve Hayvana ovasından 
ayakta gider. Haymana -dan İstanbul 'a varcncı-
ya-* kadar hayvanların zayi ettikleri eti, yaği dü
şünün; 

R. VARDAR (Zonguldak) — Hayvan basana 
üç kilo. 

R. KAPLAN (Devamla) — Onun için ben 
Paşamdan bilhassa rica ederim, Orta Anadolunun 
ıztırabına dokunmasın. Arkadaşlar, Konya'da 
üzüm bir gün on kuruşa, sonra 8, sonra 7 kuruşa.. 
Halbuki, biz burada 60 kuruşa yedik. Buradan 
Konya'ya bir şimendifer arada 250 kilometrelik 
bir mesafe olduğuna göre saatte 50 kilomere git
se nihayet beş- saatte Konya'dadır. Her türlü 
meyvayı bize terütaze olarak getirecetm Niçin 
bu pazarın gelişmesi iktisadi ve faydalı olmasın? 
Bu pazar gün geçtikçe mühim bir merkezimiz olu
yor. Biz bunu beslemek zaruretindeyiz. 

Sonra arkadaşlar, demin de arzettiğim gibi 
Konya Selçuklular devrinde merkezlik etmiş mü
him bir şehrimizdir. Bunu denize bağlamak za
rureti vardır arkadaşlar. Bunu Manavgat'tan en 
tasa yolla denize bağlıyacaksınız. Çalışlar arka
daşımız Manavgat'ı da bilirler, O ovalardaki 
eski Sıda şehrinin Anifi tiyatrosu 50 000 'kişilik
tir. Vaktiyle tiyatrosu 50 000 kişiyi alan, büyük 
şehirler kuran yerler, bugün topraktır, çıplaktır 
arkadaşlar, develerin cevelagâhı çol olarak mı 
bırakacağız buraları? Develer şimendifer düdüğü
nü işitince kaçıyorlar. Ancak o medeniyet düdü
ğünü duyunca, o kayboluyor. Ondan sonra top
rak imar ediliyor, köy ondan sonra yapılıyor. 
Şimendiferi getireceğiz oraya arkadaşlar. Sa
yın Generalin bahsettiği Fethiye işi ondan ay
rı bir şeydir. Fethiye işi; orada da hata var
dır. Fethiye için Afyon - Burdur - Tefenni 
ovası üzerinden inecektir oraya hat. Bu yollar 
ayrıdır ve yahut Aydın hattı Denizli'ye gider
ken ayrılacak ve Fethiye'ye gidecektir. Bizim 
bahsettiğimiz Ankara - Akdeniz hattiyle Fethi
ye'nin hiç bir münasebeti yoktur. Bu, tama
men ayrı bir hattır. Onun için bilhassa Heyeti 
Celilenin dikkat nazarlarını bu noktaya çeke
rim ki, Orta Anadoluya bu kadar faydalı bir 
hat daha yoktur, takdir buyurursunuz. Arka
daşlar, Konya'dan Manavgat'a inerken bugün 
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dünyada, kendilerinin de takdir buyuracakları 
bir mühim noktayı arzedeyimy tayyara sanayii
ne lüzumlu olan aleminyom Beyşehir'le Manav
gat arasında en geniş sahada zengin olarak- bu
lunduğu Maden Tetkik Arama tarafından tes-
bit edilmiştir ve üzerinde' istenilmektedir. Di
ğer hususları bırakınız, yalnız bunım > için bu 
hattı müstacelen y*pmak zaruretr hâsıL olacak
tır. Onun için bunları biz programlaşfcn'rteen 
Şaym Generalimizden yardım beklerdik» Bil
hassa kendisinin Ordu Kumandanlığı ettiği'Kon
ya'ya yardımını rica ederdik. Değil aksini.... 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Faik Asal. 
F. ASAL (Kırşehir) — Sayın arkadaşlar; se

çim bölgeme gitiğim zaman Avanos ilcesine? de 
uğradım. İlk defa bir mesele ile karşılaştım. 
Mymetli vaktinizi zıyaa uğratmamak* için gayet 
kısa bir şekilde hayatî ve iktisadi bir meseleye 
temas edeceğim. İlk defa bana dediler ki, bi
zim ilçemiz Hımmetdede'ye 45 kilometre mesafe
dedir. Yaz günü ham bir yolda» itsifade edi
yoruz. Kış gelince, bu yol bize meydan ver
miyor. İstasyonlarımız da çok uzaktır. Oralara 
da gitmeğe imkân yok. Yani iktisadi hayatı
mız burada bir kış kapanıp kalmamız netice
sini doğuruyor. Sonra izahat istedim. Dediler 
ki, Ürgüp'te aynı haldedir, bizim gibi kışın 
yaza kadar mevkuf kalryor, Avanos da böy
ledir, Nevşehir de böyledir. Sonra raeebar ol
dum, bununla alâkadar olmağa. Neticede şunu 
öğrendim. Bizzat yolu gördüm. Tesviyei tu-
rabiyesi muntazaman yapılmış. Köprü başları 
için gayet muntazam yontulmuş taşlar ihzar 
edilmiş. Tetkikatımı yaptım. Zaten aslen Kay
seri 'li olduğum için, Ürgüp hâdisesini de her
kesten ziyade biliyorum. Ürgüp'de Topuz de
nen bir tepe vardır. Bu Topuz kışın katiyen yol 
vermez ve senede bir iki vatandaşımızın da ha
yatına nihayet verir. Blyevm Topuzun başında 
adedi hatırımda değil, beş, sekiz > mezar mev
cuttur. Orada bir nöbetçi kulübesi vardır. 
Bir de sığmak vardır. Hayvanlariyle veya ya
ya gelenleri orada muhafaza ederler. Araba 
ve otomobil gibi vasaitin işlemesine müsait de
ğildir. Çünkü yol gayet zikzaktır. 

Kar, tipi eksik olmaz, burasını doldurur. Yol 
bırakmaz, bu itibarla uçuruma arabaların yu
varlandığı çoktur. Bu beş kazanın iktisadi ve 
hayati durumu bu yoldadır. Bunu bendeniz par-
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tiye verdiğim üç raporumda da arzetmiştiııi. Ba- ı 
yındırlık Bakanımız bunu iyi karşıladılar ve tâli ı 
yollar meyamnaı aldılar. Fakat şimdi geniş yol- ] 
larla meşgulüz dediler. Aradan iki üç sene geç
ti, zaten bu yolun tesviyei turabiyesi yedi sekiz 
sene evvel yapılmıştı. Rica ediyorum, bu vatan
daşların hayatını kurtarsın, bu beş kaza kışın 
mahsur kalıyor, ve senede iki üç vatandaşımız da j 
ölüyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI S. DAY — Çok aziz 
arkadaşlar; B. M. M. en değerli günlerinden bi
rini Bayındırlık işlerine tahsis etmekle bu işlerini 
ne kadar aşrkı olduğunu ve aziz yurdumuzun ima- I 
rina ne yolda hizmet etmek istediğini fiilen is- | 
bat etmiş oldu. Gerek kürsüden arzularını, tenkit
lerini ve irşatlarını yapan ve gerek bunun hari
cinde her gün yaptıkları temaslarla memleketin 
imar işlerine taallûk eden isteklerini ve gördükleri 
noksanları Bakanlığa bildirmek lûtfunde bulunan 
arkadaşlara candan teşekkür ederim. 

Bayındırlık işlerinin memleketşümul ehemmi
yeti göz önünde buiunduğu için bütün bakanlık
lar teşkilâtının ve hatta taşradaki teşkilâtın ve 
valilerimizin bu konu üzerinde gösterdikleri alâ
ka bizim için çok büyük kıymet taşımaktadır. Bu
nu şükranla anmak yerinde olur. 

Hulâsa edilirse, gözle görülen ve gösterilen 
bu yakın alâka ve ilgi burada izhar edilen temen
nilerin tahakkuk ettirileceği kanaatini takviye et
mekte ve Bayındırlık teşkilâtında çalışan arka
daşlarınızı heyacana, cesarete şevketmektedir. 

Şimdi müsaade buyurursanız kıymetli vaktini
zi almaktan sakınarak temas edilen mevzulara ben 
de mütekabil fikirlerimi arzetmeğe çalışacağım. 
Esas fikirlerin pek çoğunda intibakımız vardır. 
Yalnız işlerin içinde bulunmak itibariyle gördük
lerimi ve bulunduğumuz şeraiti arzedeceğim. 

Evvelâ Bayındırlık bütçesinin bu seneki ra
kamları kâfi görülmedi. Bunun lüzumu miktarın
da artırılması temennisi de izhar edildi. Filvaki | 
rakam olarak nazarı itibara alınırsa 939 senesinde 
40 milyon diye ifade edilen bütçenin her sene bir 
kaç milyon artarak bugün 79 milyon haddini bul
ması ve hususî idarelerden gelecek yüzde on beş
lerle ve sene ortasında belirecek bazı ihtiyaçlar j 
için • vukubulacak takviyelerle ve nihayet bazı j 
kanunlarımızın, şu kanunu gibi, demiryolu kanu
nu gibi ve başka inşaata ait kanunlarımızın sene
si zarfında yapılan işlerin tahsisatı kifayet etme
diği takdirde ertesi senelerde ödenmek üzere bo- I 
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nolarla karşılanması gibi vaziyetler nazarı itiba-
re alınırsa bütçemizin asgarî 100 milyon lira 
olarak tavsif edilmesi mümkündür. O halde rakam 
olarak nazarı itibare almamız lâzım gelen miktar 
79 milyon lira değildir, yüz milyonla ifade edile
bilecek bir bütçe karşısındayız. Muhtelif sebep 
ve tesirlerle fiyatların tahavvülü nazarı itibare 
alınırsa bu yüz milyonluk bütçenin de kifayetsiz
liği aşikârdır. Fakat Maliye Bakanımızın büt
çe başında arzettiği gibi biz bunu sulha intikal 
bütçesi olarak telâkki ediyoruz. Bayındırlık ba
kanlığının sulha intikal bütçesini ümit ve şük
ranla karşıladığı bir vakayı kaydetmek isterim. 
O da bayındırlık işlerinin iyi yapılabilmesi için 
bu seneden itibaren malî yıl başının ocak ayına 
alınmış olmasıdır.. 

Bayındırlık işlerinin gerçekleştirilmesi için 
muhtaç olduğumuz unsurlar tetkik edildiği za
man taşıt vasıtalarının yani kamyonların henüz 
memlekette Devlet teşkilâtından gayri şahıslara 
intikaline imkân vermeyecek güç bir durumda 
olduğu göze çarpar. Halbuki, hep biliriz ki, ya
pı, işlerinin başlıca malzemesi kamyondur. O 
kadar ki, artık bu kadar alıştığımız bu vasıta ye
rine ne hayvan ve ne de hayvanla çekilen teker
lekli vasıtaları ikame etmeğe imkân yoktur. Bu 
o kadar derin ıstıraplar uyandırmaktadır ki, 
meselâ geçende Adapazarı Hendek'te açtığımız 
yolu, kışın hiç geçit vermemek tehlikesi karşısın
da bulunca, orada vesait bulamadığımız için muh
telif yerlerdeki vesaitimizi buraya vererek kış ge
çidini temin etmek zorunda kaldık. Bitlis yolun
da da aynı vaziyete düştük. Şu halde mevcut 
kamyon vasıtaları bu vaziyettedir. Yine bu ve bu
na benzer sebeplerle kereste ve diğer malzeme vazi
yetimizde malûmdur. Bugün en ucuza inşaat mal
zememiz çimentodur. Harpten evvelki fiyatlara 
nazaran fiyat farkı bir misildir. Bu sene senc-
lerdenberi takip ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığı
nın 5 500 tona kadar kontenjan verdiği ve Kı-
zılaym hususi siparişlerine rağmen hariçten an
cak 18 ton kadar çivi getirtebildik. Bu da 
Amerika ve İngiltere'den Çünkü onların da bu 
mevzuda derin ihtiyaçları karşılamak mecburi
yetinde bulunduklarını görmekteyiz. Binaena
leyh, bize bu sene bir sulh senesinin icabettirdiği 
ödenek verildiği takdirde bunu iyi bir şekilde 
ve huzurunuzda rahatça hesabını verecek bir hal
de sarfedeceğimize emin olmadığımı arzetmck 
isterim. O halde normal zamanda Bayındırlık 
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bütçesi ne olmalıdır? Bayındırlık bütçesi enaz 
250 milyon olmalıdır. 

Çünkü bugünkü fiyatları, hattâ biraz azal
tarak hesap ettiğimiz takdirde demiryollarının 
kilometresi 250 bin liradan hesap edilirse 200 ki
lometre için yani 3 000 kilometrelik bir demir
yolu şebekesini 15 senede yapmağı düşündüğü
müz takdirde enaz 50 milyon lira demiryollarına 
ayırmak lâzımdır. Yine Devlet yolu olarak dü
şünülen 15 000 kilometrelik bir yol ağını as
falt şeklinde değil stabilize ve makadam olarak 
15 senede yapmak için, bunda muazzam köprü 
ve saire de dâhil olmamak şartiyle kilometresi 
50 000 liradan senede 50 milyon lira da o ister 
ki yalnız demiryolu ile şosenin yapılması için 
100 milyon liraya ihtiyaç vardır. 50 milyon da 
suya ve yapı, liman ve saire için de 100 milyon 
ayırırsak senede 250 milyon lira eder. Fakat 
bu rakamları bu Meclisin, bu milletin tahak
kuk ettireceğine emin olarak hazırlığımıza de
vam ediyoruz. Çünkü bu ve buna benzer kal
kınmalar Bütçemizde ödeme imkânlarını, hal
kımızın sağlığını, kudretini artırır. Bir taraf
tan da alma imkânı çoğaldıkça verme imkânı 
da kendikendine artacaktır. Bu arada hariçten 
bulunabilen imkânlar ve nihayet dâhilden ta
hakkuk edecek istikrazlar bu işlere yardım 
ederse arkadaşlarımızın da söylediği gibi bizim 
yapma kabiliyetimiz çoğalacaktır. 

Gençlerimiz iyi ahlâklı ve iyi seciyeli ve ça
lışkandırlar ve bugünkü mühendislerimizin 
kendilerine her suretle rehberlik edecek vasıf
larda bulunması, zannediyorum, teknik ele
manlarımızı gün geçtikçe kuvvetlendirecek bir 
âmildir. Buna bu şekilde temastan sonra bizim 
79 milyon lirayla ifade ettiğimiz bütçenin bu
günkü şeraite göre makul ve nihayet gerçek
leştirilmesi mümkün olan rakam diye telâkki 
buyurulmasını rica edeceğim. Ancak yine bura
daki heyecanımızın da tesiriyle ümit ederim ki 
gelecek sene, arzettiğim rakamlara yaklaşan 
bir bütçe ile yüksek huzurunuza gelmek nasip 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, programdan bahse
dildi. Program, yalnız bayındırlık işleri için de-
değil, bayındırlık herhangi bir inşaatı için dahi 
en zaruri bir unsurdur. Bizim yapmakta oldu
ğumuz işlerin programlı olduğunu sırası geldik
çe arzedeceğim. Yalnız memleketin umumî kal
kınma dâvası mevzuubahis olduğu zaman bir 

ahenk zarureti aşikârdır. Okul, hükümet ko
nağı, yol, köprü, fabrikalar ve nihayet ulaştır
manın türlü araçları, limanlar ve saire nazarı 
dikkate alınarak bunların herbirine her sene 
ayrılacak para ve zaman tesbit edilerek umu
mî imkânlara göre daraltılıp uzatılacak bir pro
gram herhalde lâzımdır. 

Makinalaşma dâvasına işaret ettiler, itiraf 
etmek lazımsa Bayındırlık Bakanlığı işlerinin 
fiilen makinalaşmış kısmını sular teşkil etmek
tedir. Su işlerindeki bütün kanalların hafriyatı 
ve barajlar mekanik vesaitle yapılmaktadır. 
Yalnız harp devresinde memlekete ekskavatör 
getirilmeli. Eğer Bayındırlık Bakanlığının elin
de eskiden kalmış silindirler olmamış ve hüsnü 
istimal edilmemiş olsaydı bugün silindir bulmak 
ta çok güç olacaktı. Nihayet bu gibi vasıtalar 
da kısmen bulunmaktadır. Fakat yine muhte
rem arkadaşların işaret buyurdukları gibi bü
tün işlerimizde makineleşmek hepimizin bir ga
yesi ve aldığımız vazifenin en zaruri bir icabı
dır diye telâkki edilebilir. Gerek su işlerinde 
ve gerek demiryolu ve şose işlerinde kullanaca
ğımız makinelerden 16 tanesi evvelsi sene in
giltere 'ye ısmarlanmıştı. Nihayet bütün mua-
meler tekemmül ettikten sonra bunlardan iki ta
nesinin yola çıktığını öğrendik. Diğerlerinin 
peyderpey muayeneden geçerek bu yaz gelecek
lerini öğrendik; Mahaza öğrendik diye arzettim 
çünkü geçen sene de yazın gelecek demiştim, 
gelmedi. Fakat bu yaz geleceğini kuvvetle umu
yoruz. 

Bundan başka Amerika'ya gönderdiğimiz şo
se ve makine mütehassısı iki arkadaşımız orada 
epeyce seyahat ederek Amerika'da yapılmakta 
olan yolların sistemlerini ve hatta onların kanun
larını, usullerini tetkik ettiler ve bir çok ma-
lûmat ve raporla geldiler. Amerika'dan yol iş
leri için makine getirilmesi ve demiryolu işle
rinde meselâ; Gazianteb - Maraş. gibi düz sahadan 
gecen yollarda toprak tesviyesini ekskavatörler
le yapmağı düşünüyoruz. Bu sene için bütçeden 
mümkün olan tahsisatı gerek demiryol, gerek 
şoseler bütçesinden gerek sular bütçesinden ayır
maya çalışıyoruz. 

Limanlara gelince: Limanlarda zaten ağır 
hacimli taş ve blokları taşımak için makineden 
başka imkân ve çare de yoktur. Makineleşme 
zaruridir. Makine ile yapacağımız işlerde bü
tün fiyatlarımızı da makine esasına göre tertip-
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leiftişizdir. Yine bu yaz yahut bu, önümüzdeki 
devre içinde,bazı arkadaşlarımızı Fransa ve in
giltere'ye göndererek yim e makineleşme dâvamı
zı tahakkuk ettirmek: için tetkiklerde bulunm a-
ğa devam edeceğiz. Elbette bunun faydası var
dır, bunu! filen görüyoruz. 300 işçinin gördüğü 
bir işi bir ekskavatörle bir işçi bir günde yap
maktadır. Nihayet bu, iş gücünü artıran ve 
ucuzlatan bir-vasıtadır. 

îşlecimizân çoğunu, dünyanın hemen her ye
rinde olduğu , gibi mütaahhitlere vermekteyiz. 
Mütaahhitler için yaptığımız: kanunlarda hukuki 
ve cezai müeyyideler vardır. Bunların daha çok 
takviyesi zarureti olduğunu ben de kabul ede
rim. • Bunun iğin bizim yüksek fen heyetimiz ça
lışmalarına devam etmektedir ve irşatlarınız 
üzerine ıdaha çok çalışmalarını rica edeceğim. 

Dünyada en salim ve en emin iş, mütaahhit 
yolu ile yapılan işler olduğu kanaati hâkimdir. 
Bugün Amerika 'dan gelen arkadaşlar dahi ora
larda işlerin daima mütaahhit yolu ile yapıldı
ğını bildirmişlerdir. Yeterki mütaahhitler ma
kûl-kâra kanaat eden, dürüst çalışan ve-.bayın
dırlık camiasında şerefiyle yer alan kimseler ol
sun. 

Harp devresinde mütehavvil fiyata gittik. 
Eğer bu şekle gitmeseydik, işlerimizin bir çoğu 
mahkemelere düşecek idi. isabet edilmiş, bu 
yola gidilmiştir. Bu yol bendenizden, evvel baş
lamış ve'halen de devam etmektedir. Sene için
de biteeek işleri sabit fiyatla yapıyoruz. Yalnız 
fiyatların bundan sonra düşmesi ihtimali daha 
çok olduğu için ve filhakika demir, kereste, bil
hassa nakliye daha çok ucuzlıyaeağı için süresi 
uzun olan, yani bir kaç seneye sirayet eden iş
lerimizi yine değişik fiyatlarla ihale etmekteyiz 
ve bunda fayda görüyoruz. Binaenaleyh bu tav
siyelere şimdiden ittiba ettiğimizi arzederim. 

Muhterem arkadaşlarım çok haklı olarak Ba
kanlığın; işleri arasında en mühim ve en müsta
cel vaziyette olan şose dâvasına temas ettiler ve 
koyduğumuz ödeneği kâfi görmediler. Bu sene-
ki rakamın kifayetsizliği aşikâr olmakla beraber 
geçen-senelere nispetle en büyük rakamdır. 

Filhakika 1929 senesinden başlıyarak bakan
lığın, illerin yüzdeleriyle beraber kesiphesap-
1 arı arka arkaya şöyle ifa edilebilir: 1929 da 
1,5 milyon; 

1930 da 2 500 4)00 
1931 de 1 900 000 

.Iİ945 O 
1932 de 
1933 de 
1934 de 
1935 de 
1936 da 
1937 de 
1938 de 
1939 da 
1940 da 
1941 de 
1942 de 
1943 de 
1944 de 

3 700 «000 
2 300 000 
600 000 

1 600 000 
2 600 000 
2 700 000 
2 600. 000 
3 900 000 
10 200 000 
8 200 000 
11 200 000 
11 900 000 
15 100 000 

Bu paranın programını emrettiler, Bakan
lık, doğrudan doğruya millî yol, millî şose 
olarak bakımı ve yapımı kendisine ait olmak 
üzere şimdiye kadar 5 000 kilometrelik yolu ya
ni bunların yapılmış olanlarını iyi bir halde tut
mak ye yapılmamış olanlarını da yapmak veci
besini üzerine almış bulunuyor. Ve gayemiz, 
meselâ Edirneden başlıyarak Erzurum'a veya 
Hataya doğru fasılasız bir şekilde gitmektir. 
Tabiî bunun haricinde de askerî ve iktisadi öne
mi sebebi ile ele alınmış ve yine bu 5 000- kilo
metreye dâhil olmuş yollarda mevcuttur. Pro
gramlı olarak bu işin tahakkukuna gayret et
mekteyiz. Bazı taahhütlerimizin ertesi seneye 
sirayet etmesi itibariyle 1946 senesindeki faa
liyetimizin bir kısmı 1945 den devredilen ve 
bundan başka senesi içinde yapılması lâzım-
gelen işler olacaktır. Bu sene içinde bitirile-
miyen işler de tabiatiyle gelecek senelere devre
dilecektir. 

Şose de demiryolu gibi bir yerde inkıtaa uğra-
dımı bütün iş felce» uğruyor. Bir yerde şose in
şaatı başladı mı, onu sonuna kadar götürmek, 
her yerde menfez ve köprüler tesis etmek zaru
reti vardır. 

Bizde bir kar ve don mücadelesi de vardır. 
Her yerde kışın yollarımızı karlardan, açacak 
mekanik vasıtalarımız yoktur. Maahaza mühim 
geçitlerde ekipler kullanmak suretiyle .- Bakan
lık ödeneğiyle il yollarında il ödeneğiyle müm
kün olan şekilde yollar açılmaktadır. Fakat 
meselâ transit yolunun açılması için. elimizde 
ımakina bulunmadığına göre her -sene sarfedile-
cek para miktarı bir kaç yüz bin lirayı bul
maktadır ki, bu parayı sarf edecek vaziyette 
olmadığımız için içtinap ediyoruz. Yollar iyi 
bir bütçe ile ele alındığı zaman kışın geçit ver-
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memek gil>i insafa,wt4rşp yeren vaziyetler de. 
peyderpey, bertaraf _ edilecektir. Yol vaziyeti 
münasebetiyle müsaade ederseniz hepinizin müş-. 
terek ıstırabı olan mevzuları deşerken bunlar 
arasında bulunan Şose ve. Köprüler Vergisi Kar 
nununa da temas etmek isterim. Bugünkü vazi
yeti arzedebilmek, için daha önce bu işin gene 
tarihçesine, temas etmek' zaruridir. Filhakika 
bugün elimizdeki kanun, 1525 sayılı ye 
1929 • tarihli kanundur. Bu kanun şoseleri 
millî şoseler ve il şoseleri diye ikiye -bölmüş 
ve bunların nasıl yapılacağını - izah eden /ana.. 
bazı hükümler tesis -ettikten sonra, asıl vergiye 
gelmiştir. Vergi, 6 - 8 günlük bedeni mükelle
fiyet veya 4 - 6 lira malî mükelefiyete dayanan 
bir membadrr. Bu kanunla tahsil edilecek para
nın % 50 sinin Bakanlığa verilerek Devlet yol
larına tahsis edilmesi ve %_ 50 sinin de vilâyet
ler 4e tahsil masraflan; çıktıktan sonra vilâyet 
yollarına tahsis edilmesi kanunun emri iktizası-
dır. Şu halde hakikaten bu yergi bir yol yap
ma vergisidir., diye mütalâa edilebilir. Fakat 
2 yıl bu suretle geçtikten, sonra 1931 senesinde 
bu yergi tahsisi varidat şeklinden ayrılmış, ba
kanlık hissesi % 15 e indirilmiş ve geri kalan 
kısım hususi idarenin türlü ihtiyaçlarına; muka
bil şose ve yollara da sarf edilebilecek bir para di
ye K telâkki edilmiştir. Buna rağmen hiç şüphesiz 
mahallî idarelerin yani valilerin, umumî meclisle
rinde en baş ihtiyaç telâkki ettikleri yola para ayır
mak; hususu hâkim bu düşünce olmuş ve bu para 
yine en başta yol işlerine tahsis edilmek isten
miştir. Bu suretle bu verginin en az yüzde ellisi 
yola verilmiştir. Bunlar arasında iki ilimiz An
kara ve Eskişehir bütün yol vergisini bugün dahi 
yola tahsis etmiştir. Fakat bu harp yıllarında 
durum güçtür. 1942 senesinde bedenî mü
kellefiyet ile nakdî mükellefiyet -arasın
daki ..muvazenesizlik ve halkın bedenî mü
kellefiyetten içtinap ederek borcunu nak
den, ödemesi karşısında muhterem arkadaşım İz
zet Arakan'm Hükümetçe de iştirak edilen bir 
teklifi ile bu nakdî mükellefiyet bir misline ib
lâğ edilmiştir. Böylece, meselâ, 1944 senesinde 
23; milyon lira .tahsil edilmiş ve, tahsilatın he
men. % 75 i yollara ayrılmıştır,.;_..1946bütçele
rinde ise bu paranın ancak % 35 inin yollara ay-
rzlcfctğmı ancak 6 - 7 milyon yan yollara, „17 mil-
ypçun, yerine verilmediğini gördük. ^ , 
. Blıgün yol vergisi M milyondan ibaret olan 

hususi idare geliri toplamının % 43 ünü teş
kil etmektedir. Yol vergisi dâhil mevcut vergi
lerin hususi idarelerin yaşaması için kifayetsiz
liği sebebiyle Devlet bütçesi yardımlariyle bu 
idarelerin en zaruri ihtiyaçlarını temin etmek 
imkânı ancak elde edilebilmektedir. Hususi 
idarelerin artan tek geliri de yol vergisinden 
ibarettir. Bendeniz bu Bakanlığa gelmezden 
eyvel üzerinde hayli çalışılmış bir mevzu,- yol 
yapmayı temin edecek bir membaın bulunması 
mevzuu idi. Bendeniz geldikten sonra gerek 
şahsen yolun ehemmiyetini anlamış olduğum
dan ve gerekse Büyük Meclisin yüksek irşat-
lariyle bu konu üzerinde arkadaşlarımla çalış-

. malara devam etmiş ye Bakanlıklarla lâzımge-
len temaslarda bulundum. Biz istedik ki birçok 
memleketlerden örnek alarak Devletin ve hu
susi idarelerin koyduğu kaynaklardan senede 
30 - 40 milyon lira temin ederek bu yoHşleri-
ne tahsis edelim. Maliye Bakanlığı haklı ola
rak tahsisi varidattan kaçındı ve Devlet yolla
rını diğer umumî ihtiyaçlar gibi umumî bütçede 
mütalâa etmek zorunda olduğunu bildirdi ve 
zaten biliyorsunuz, Meclis te, Hükümet te tah
sisi varidattan kaçınmaktadır. Nitekim yol ver
gisi tahsisi varidata dayanan bir vergi olduğu 
halde, ondan da ayrılmış bulunuyoruz. Hususi 
idarelerin elindeki yol vergisini alalım. Buna 
da imkân yoktur. Çünkü varidatının % 43 ünü 
teşkil ediyor, .Bugünkü yol vergisi bina, ara
zi ve sair vergileri gibi hususi idarelerin ge
nişleyen masraflarını karşılamakta ve bu da 
yetmediği için Devlet yardımına da ihtiyaç gö
rülmektedir. 

Şu, halde yol vergisini tamamen, hususi ida
relerin bir yergisi diye ifade etmek ve hususi 
idarelerin masrafları meyanmda vilâyet yolla
rına yapım ve bakım masrafı olarak ne ayrılabi-
lirse bu paralardan ayırmak zarureti karşısın
dayız. 

Yol vergisi hakkındaki çalışmalarımız bu ne
ticeyi vermiştir. Hususi idarenin aldığı bu vergi, 
vergi olarak âdil midir? Âdil olmadığını bir çok 
arkadaşlar burada ifade ettiler. Bir bakımdan âdil 
gibi de görünür. Çünkü atı arabası olan adam baş-

.ka .vergiler de veriyor. Fakat bu vergide İslahat 
yapmak suretiyle bunu tamamen hususî idarele
rin jnembaı haline korsak hususî idarenin az çok 
varidad membalarını takviye etmek zaruretinde 
kaldığımız bir zamanda bu vergiyi azçok faydalı 
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bir hale getirmek mümkün olabilir. Esasen Maliye I 
Bakanımız umumî vergilerin İslahı meyanuıda bu 
vergilere de geçeceklerdir ve ha&a geçmişlerdir 
bile. Nihayet bu vergiyi de Hükümetçe düşünelim. 
Lâzım olan İslahatla beraber, fakat tamamen hu- I 
susi idarenin vagisi olacak huzurunuza getirme
ye çalışalım. Şu halde yolları ikiye ayırmış ola
cağız; birini vilâyet şoselerJi, diğerleri de Devlet I 
şosesi dediğimiz şoselerdir. Bu şoseler yani dev
let şoseleri için senede kırk elli milyon liralrk bir I 
ödeneği karşıayabilırsek, 15 senede, 15,000 kilo 
metrelik bir Devlet şosesi agı kurabiliriz. Bu su- I 
retle memleketin bir ucunu, diğer ueuna bağlamış 
olacağız ve iktisadî ana yollarını tesis etmiş olaea- 1 
ğız. îl yolları da buna muvazi olarak yürürse ve 
bu hatlara bağlanırsa, memleketi iktisadî bakım- | 
dan hayli kalkınmış göreceğiz. 

Bu meyanda bedenî mükellefiyet tesis et- 1 
mek, konusuna geçen senede temas etmiştim, j 
Askerliğin muayyen bir devresini Bayındırlık i 
hizmetlerinde geçirmek imkânı var mı? diye 1 
düşündük. Bunun için hazırladığımız bir rapor, î 
Bakanlar Kurulunda konuşuldu Şimdi Millî Sa- j 
vunma Bakanlığı ve öenel Kurmay Başkanlığı J 
ile konuşmaya devam ediyoruz. Bu teşebbüsden l 

alacağnnız neticeyi varabileceğimizi ayrıca ar-
zedeceğiz. 1 

Zannederim ki, maruzatım arasında demir
yollarına da az çok temas etmiş idim. Elimizde 
etüdü yapılmış veya yapılmakta olan hatlar 
dan 3 000 kilometrenin inşasına ihtiyaç vardır. 
Yalnız elimizde bugün demiryolu inşaatı olarak 
Van hattı var, 70 milyon lira kadar para is
ter ; Kars hattı 60 milyon lira ister, Gazianteb 
ve Maraş için de 20 milyon korsak; senelik 
ödeneğimiz 50 milyona çıksabile daha bir kaç 
sene çalışacak işimiz var. Çünkü bu işleri orta
da bırakıp, yeni işlere geçmek muvafik olmaz 
zennederim. Halbuki demin Bayındırlık Komsi-
yonunun Muhterem Başkanının da işaret ettiği 
gibi demiryolu malzemesi bulmakta müşkülât 
çekmekteyiz. Almanlarla münasebette bulun* 
duğumuz zaman, Almanyadan ray getirmeğe de
vam ettik. Sonra Amerika'ya sipariş etmek is
tedik, o günden bugüne kadar ancak son hafta 
cinde 8 000 tonluk bir anlaşma imza etmek na-a 

sip oldu. Maliyemiz de bunun dövizini verdi. 
Fakat bu siparişin de memlekete gelmesi 8 - 10 i 
ay olarak tahmin ediliyor. ı 

Karabük imalâta başladı Devlet Demiryolla- | 

i. 1945 O : 2 
I rina ray verdikten sonra bize de sipariş ettiği

miz raylardan son haftalar içinde 1200 ton verdi. 
Verdiği rsylarm vasıfları arkadaşlarımın yap
tığı muayene neticesinde iyi bulunmuştur. Bu 

I ray imalâtına devam edilecektir. 
önümüzdeki aylar içinde bunun üç bin tona 

iblağı her iki bakanlıkça arzu edilmektedir. Bi
naenaleyh ihtiyacımızı kısmen buradan ieıain et
miş olacağız. Bu şekilde döşeme imkânları hâ-
stl olursa müteakip şartlar nakliye masrafları
nın azalmasına vesile olur. Bundan sonra normal 
seneler avdet eder şu ve bu sıkıntılar yüzünden 
işlerimizin aksaklığı da zail olur ümidindeyiz. 

Limanlara gelince: Bize intikal etmiş hiç 
bir liman aracı yoktur. Diğer bakanlıkların kıy-

J metli yardımlariyle bulduklarımızdan fayda
landık. Millî Savunma Bakanlığı bu hususta 

l bize yardım etti. Ulaştırma 'Bakanlığı keza kıy-
I metli yardımlar yaptı, onlardan aldığımız yar-
I dindarla Ereğli'yi az çok teçhiz etmeğe çalışı-
L yoruz. Fakat bugünkü teçhizala esaslı işe baş-
r lamak imkânı yoktur. Yine Amerika ve îngil-
j tere 'de teşebüslerde bulunduk. Bize lüzumlu 
j olan araçlar geldiği takdirde bu işlerin başarıl-
f ması mümkün olacaktır, gelmediği müddetçe 

de gecikecektir, 
1 Aziz arkadaşım Rıfat Vardar Ereğli limanı

nın projesine temas buyurdular. Çok samimi 
olarak arzetmeme müsaade buyursunlar: Ba
yındırlık Bakanlığınız bilhassa yeni olduğu iş
lerde sıfat, salâhiyet ve ehliyeti ne olursa okun 
kim olduğuna bakmadan onların dediklerini tetkik 
etmek bizim için bir zaruretir. Çünkü munhasn?an 
memlekete hizmet gayesiyle bir adamdan veya 
bir yerden mülhem olan bir fikrin bize ifade 
edilmesinde ve onu bizim tetkik etmemizde fay
da vardır. Nihayet yapılan tetkik neticesinde 
ve yapılan münakaşalar sonunda bu fikri ya 
kabul ederiz veyahut o bizim dediğimizi kabul 
ec'er. Bahsettikleri fikir mühendis ve hattâ 
kaptan olmamakla beraber fevkalâde vatanper-
verane bir niyetle ortaya atılan bir zatın fikridir 
ki bendeniz Çerkeş'te bulunduğum sırada bana 
da bahsedilmiştir. 

R. VARDAR (Zonguldak) — Kaptanlar da 
ayrıca söylemişlerdir. 

BAYINDIRLIK B. S. DAY (Devamla) — Ben
deniz kendim mühendis olsam dahi bulunduğum 

ı vaziyet icabı bu tekaik işte karar vermek vaatye-
I tinde olmazdım. Kaldı ki mühendis te değüim. 
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Bu itibarla arkadaşlarımı tahrik ettim ve temas 
ettirdim. Uzun zamandanberi yerli- ve ecnebi 
muhtelif firmalar ve uzmanlar tarafından yapı
lan tetkiklerde Mendireğin R-agıppaşa limanı de
dikleri yerde», geçmesi zarureti belirtildi. Yapa
cağımız mendireğin uzunluğu 750 metre, deniz 
derinliği 12- metredir, öbür tarafta olduğu za
man daha uzun ve daha. derin yerlerden geçme 
mecburiyeti vardır. Bu mendireğin ucu tamamen 
açık denizdedir. Binaenaleyh mendirek uzadıkça 
malî külfeti te artacaktır. Bu itibarlar maalesef 
bize, çûk.l^ayırhahane fikirlerle gelanerine ve muh
terem arkadaşnm da bu kürsüye yine aynı fikrin, 
aynı. hâdisenin sevketmiş olmasına rağmen ben
deniz vardığım netieeyi arzodiy©rum ki bu liman 
projesinde tadili icabettîreeek bir mevzu olsaydı 
yine teşekkür ederek yapacaktım. Fakat bu pro^ 
jenin tadiline gitmeyi ne lüzumlu ne de faydalı 
buUak. 

Samsun limanı yapılacak işler arasındadır. 
Hiç şüphe yok ki muhterem raportör arkadaşımı
za? da ibaret ettiği gibi bu. liman en öneanli bir 
yer almaktadır. Ferdi Çağanla - o zaman in
şaat dairesi reisi idi - beraber bu limanı, gezdik. 
Hem Samsun demiryolunda ıslahat yapmak hem 
de ondan evvel limanı ele alfcıak zarureti vardır. 
Onun için birbirinden ayn iki firma ile anlaşma 
yaparak Samsun ve Ereğli limanlarını vermiş bu
lunuyoruz. Bu limanların yapılması için muhtaç 
olduğumuz parçaların temini tahakkuk ederse; 
zannederim ki B. M. M. ve Hükümet Samsun 
limanının ele alınmasını geciktirmeyecektir. 
Fakat o zamana kadar biz yine istikşafımızı ya
pacağız, hesaplarımıza devam edeceğiz. 

Demiryollanmıam. da programı vardır. Ni
hayet bizim malî programımızın verdiği imkân 
nispetinde elimizdeki işleri yiirütecgimız tabiidir. 
Bu mayanda Van hattı devam ediyor. Erzurum 
hattının temdidi devam ediyor. Erzurum temdidi 
daha evvel bir kanun mevzuu olduğu için ve bir
az da geç kaldığı için, onun hızla yürütülmesini 
«terpîş etmiş bulunuyoruz. Bakanlığa verileri tah
sisat yetmediği takdirde bono flrraci suretiyle ve 
Mümkün olan süratle yapmağa çalışacağız, 

Bumun haricinde, Yâni Meetise arzedilmemie 
elan Demiryoüanrraz için bir kısası mühim -
minin etüdü yapılmış, ancak demiryolu dairesin
ce, kendi telâkkilerine göre, önemi derecesine gö
re sıraları tesbk edilmiş üg dÖ»t bia Mk*»etrelik 
hat vardır. Bu hatlarm hangisinin dalıa evvel 

yapFilmasj teebiti, takdir buyurursunuz ki, Ba-
ymdırlık Bakanlığının hakkı demdir. Bu itibar-

I \&t bi$ bir y«de, hiç bir vakit, hiç bir kimseye 
| falan hattı, birinei plânda yapacağız diye bir şey 

söylemiş değilim. Gazetelerde intişar eden bu 
bu özler yanlıştır. Olsa-olsa meselâ Konya hattı 
mevzuubahis olduğu zaman birçok komşu Devlet-
lerin sabalanndan büyük olan bu çevre içinde ne 
bir şesaya, ne de demiryolu mevout olmadığın
dan, elbet**ki o bölgenin hayatiyeti için 

. böyle bir ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Bura-
muikabilar demiryolu kabil olmadığı veya çok ge-
ciktiği takdirde şase ile teçhiz edikftesİHİ ieabet-

, tirir bir vaziyet! vardır. Malî imkânların alacağı 
; şekle ve yapılacak programa göre vilâyetlerle iş-
: birliği yapılarak şose plânları- üzerinde çalışmak-

tayjft 
Demiryolu ve nihayet suların yalnız Bakanlı

ğımız gözü ile bir programa bağlamak mevzuu
bahis olmaması daha yerindedir. Bu itibarla 
Başbakanlığa vâki müracaatımızda alâkalı gör
düğümüz Bakanlıkların ve Maliyenin iştirak ede
ceği bir komisyonda bunların daha esaslı bir pro
gramabağlanmasını rica etmiş bulunuyoruz. Bu 
programların tahakkuku malî programa ve 
umumî kalkınma programına bağlı bulunmakta
dır. 

Sulara ait işlere gelince: Yine Büyük Mec
lisin daima büyük sular üzerinde gösterdiği alâ
ka, hakikaten cesaretle bu işlerin içine girme 
fırsatmı venniş; bulunmaktadır. Bunun progra
mı kendi kanununda yazılı olan işlerdir ve bun
ların bir çoğuna da el konmuştur. Yalnız fiyat
ların değişmesiyle, malî programın aksadığı için
dir ki,.biraz da belki daha geniş, mikyasta işe gi-
rişilmiş olduğu için bunların bir çoğu henüz ne
tice vermiş sayılama*. Son çıkardığımız kanun
la senede 9 milyon ödenek 12 milyona yüksel
miştir. Bu* sene ise 13 mügron veriyorsunuz. 
şjmdiye kadar ya^tiğraıız işlerde 65 milyon lira 
ödediğimiz- gibi, İ l 000 000 liralık da bono ih
raç etmiş-bulunuyoruz. 

Binaenaleyh, yiae bu sene ve gelecek sene ye
ni bir salahiyet isteyerek yeni tâahhütlere gir
mek mjüafcün. olursa bu 13 000 000 liralık öde
neği de daha yüksek rakamlara çıkarmak zorun
d a ^ . B» günkü takip eteğimiz program île 
g£wiüğü**fe işler taahhüde ballanmış- olanlârı-
m aa»«l etmefcl#l»raber bu taahhütlerin zaruri 
bir eazü olarak mü**»* ettiğimiz kasuntenn da 

m-
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ikmali ile behemehal çalıştığımız sâhalan bitir- I 
raeden yeni sahalara geçmemektir. 

Çünkü yeni sahalara geçtiğimiz, takdirde bu 
işin içinden çıkamayız. Adeta memleketin her-
tarafmda demiryollarına aynı zamanda başlamak 
gibi bir şey olur ki, muzur bir netice verir ye 
asla faydalı olmaz. 

Çumra'da vaktiyle Almanların yaptığı bilâ
hare Bayındırlık Bakanlığına, oradan Tarım Ba
kanlığına, Tarım Bakanlığından tekrar bize in
tikal eden bir sulama şebekesi var. Hakikaten 
ihmal edilmiş bir şebekedir. Onu da büyük su 
işlerimiz içine almış bulunuyoruz ve bu seneden 
itibaren onun kanallarını da temizlemeğe çalı
şacağız. Yalnız arkadaşlarımın gerek bildikleri 
ve gerekse burada aldığımız raporlara göre 
Çumra'da son defa vâki olan taşkın bulsa- I 
nalların işlememesinden değil Çarşamba dere
sinin ve onun yanındaki diğer bir derenin taş
masından ileri gelmiştir.' Zaten bu su taşgm-
lan 10, 20, 30 senede bir aşağı yukarı her yerde 
birçok âfetlere sebebiyet vermiştir. Nitekim 
bizim de sulamadan ziyade derpiş- ettiğimiz ci
het bu feyezanları önlemek oluyor. Fakat onun 
zımnında onunla beraber gereken sulama işleri
ni de yapmağa devam edeceğiz. 

İçme suyu; îç Bakanının da dediği gibi 
ayrı bir Belediye Kânunu içinde mütalâa edi
lecek hakikaten zaruri bir dâva halinde bulun- | 
maktadır. 

Yapı işleri; miktarı 19 milyon lira olması
na rağmen meselâ, ona muvazi olan demiryol- | 
larından ziyade çalışma, dikkat ve gayret ve 1 
çok geniş teknik eleman isteyen bir konumuz
dur. Bu doğrudan doğruya istihsali artıran ve 
memlekette ucuzluk yaratıcı bir vasıta telâk
ki edilmese de orta ve yüksek okullar, hasta
neler, hükümet konaklan, diğer resmî binalar 
gibi onun hizmetlerinin ve memleket çocukla
rının yetiştirilmesine ait işlerin görülmesi için 
birinci derecede ihtiyâçlarımızdandır. Bu iti
barla memleketin en faydalı hizmetleri arasın
da sayılacak rakamlar ifade etmektedir. 

Bir arkadaşım, Karakocan'da üç evin otu
zar bin liraya yapıldığını ifade ettiler. Yapı 
îşleri Reisi arkadaşımızın verdiği izahata göre 
burada çift evli üç blok yapılmıştır ki âlti ev
dir. 90 bin liraya çıkmıştır, herbiri onbeşer 
bin liraya çıkmış sayılır.^ Mahallinde-tuğla ve 
çimento tedariki mümkün olmadığı için ma-
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halli malzeme ve taşla yapılmıştır."' İhtiyaç pro
gramı İçişleri Bakânlığiyle beraber yapılmıştır. 
Onbeş bin liradan daha aşağı çıkarılacak bir 
evin ömürlü olınyacağıni takdir edeceklerinden 
bunu çok görm i ye çeklerin i tımarız. 

Deprem mevzuu bizi çok üzen bir mevjau 
olmuştur. 1938 senesindenberi düne kadar âr-
kaarkaya memleketimizde vâki zelzelelerin yap
tığı tahribat 17 ilimizi ilgilendiren ve mühim 
miktarda nüfus ve mal zayiatına sebebiyet ve
ren bir âfettir. Bu seneki ödenekle beraber şim
diye kadar bu işe tahsis edilen para 2,1 300 000 
liradır. Bunun 6 500 000 lirası dâhâ evvel 
doğrudan doğruya bütçe kanaliyle sarf edilen 
paradır. Mütebakisi de Kızılay kanaliyle sar-
fetmeğe devam ettiğimiz paralardır. 6,5 mil
yon liranın beş milyonu Erzincan ve havalisi
ne sarfedilmiştir. Belediyeye bilâhare bir; ka
nunu mahsusla iki milyon lira ikraz edilmiş, 
1 300 000 lira da Erzurum belediyesine veril
miştir. Hakikaten bu paraların sarfedildikleri 
yerlerde bütün hasarların telâfi edildiğine kani 
değilim. Esasen yapılan müracaatları da tam ve 
iyi bir şekilde karşılayarak bu tahribatı tama
men telâfi için paramızın kifayet etmiyeceğini 
takdir buyurursunuz. 

Tediye zamanı gelen borcu belediyenin Ke
men ödemeye başhyabileceğini zannetmiyorum. 
Maliye Bakanımızın ödeme zaman ve imkânla
rını vereceğini umuyorum. Biz bu kadar geniş 
bir faaliyet ve bu kadar az bir para karşısın
da Kızıjayla birlikte fertlere taallûk ederi ilk 
yardımları yaptıktan sonra bu yeri değişmiş 
olan şehirleri gözönünd.e tutmak ve yeni felâ
ketleri daima tercih etmek suretiyle oralarda 
bilhassa âmme nizamını ve âmme hizmetlerini 
tesis etmeğe çalışıyoruz. Bu itibarla yıkılan yer
lerde belediyelere, hususi idarelere, mekteplere 
yardımı esas ittihaz ettik. Bilhassa hükümet ko
naklarını düzeltmeğe çalıştık. 

T. ARVAS (Van) - İnşallah Van da bun
dan istifade eder. 

BAYINDIRLIK BAKANI S. BAY (Devam-
| la.) — Gene aziz memleketin hiçbir parçasını 

birbirinden ayırmıyarak bitaraf ve. hislerimiz-
ı den uzak bir şekilde ödevlerimizi yapmağa çalı

şıyoruz. 
! Erzincan felâketi şüphe yok ki yalnız kendi 
i bünyesinde 15 binden fazla nüfus zayiatına 
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seftep elan Ve'üst üste iki taşın kalmasına imkân 
bıffe&ı^ah-'en büy^âk felâket diye telâkki edil-

•'atiğine göre^er^k feu beş'milyon lira yardım ge-
• rek -iki milyonluk belediye yardımı ve gerekse 
Kızılay kanalıyla memleket içi ve dışındaki hayır 
sâhipîerinilî gönderdikleri yardımların oradaki 
akisterİ'maâUse^ gözle görülür Mi* gelişme gös
termemiştir. Bu ıstirapları ben de şahsen gör
düm. Fakat bilhassa muhterem arkadaşım Ab-
dülhak Fırat bunu çok heyecanla ve ıstirapla 
ifade ettiler. İstırapları çok yerindedir. Elimiz
deki imkânlar tam bir kalkınma sağlıyacak du
rumda değildir. Amme hizmetleri için ayırdığı
mız elimizdeki ödenek nispetinde yardım yapaca
ğız: Arkadaşım bilirler ki halkın mesken sa
hasının istimlâki yapılmıştır. 3460 numaralı ik
tisadi Devlet Teşekkülleri Kanununa göre Ba
kanlığımıza bağlı ev yapan bir teşekkül kurma 

. vaziyetine gelince: Kendileriyle ve diğer Erzin-
ı çan Milletvekili aTkadaşlarımızla görüştüğümüz 
;,gibi, bu teşebbüs bize bugün f aide verecek bir 
v halde değildir. Eğer Kredi Fonsiye Bankası ku
rulur ve buna muvazi olarak hususi eşhasın 
da inşaat yapabileceği ve yapacağı inşaat faizli 

«yefaizsiz istikrazlardan da faydalanmalarını müm
kün kılacak bir duruma girersek o zaman böyle 
-bir^teşebbüs kaideli.olabilecektir ve fakat biz 
da>a şimdiden bu yola gitseydik ve beş, on mil
yon lira para verseydik, bu paralar halka ikraz 
iedilecek ve vadesi geldiğinde tahsil edilemiye-

:: çekti. Bu şekilde olacağına göre müşterisi de 
•. bulunmıyac,aktı. 

v Bu itibarla., yine bütün deprem bölgeleri ar
kadaşlarımla her;gün görüştüğümüz gibi, ihti
yaçları daima temas ederek tesbit ve temin et
meğe devam edeceğiz. 

7 ^ A . FIRAT. (Erzincan)' — Erzincan ilk defa 
ojmuştur. Otobüse binerken kapının ağzmdadır. 

' '^'.Ş ARVAŞ .(Van) — Bir sual. Van'ın dep
renmeden dolayı yıkılan evlerinin inşası için bir 
şey derpiş ediyor musunuz? 

-BAYINDIRLIK BAKANI S. DAY (Devam
la) — Baharda beraber çalışacağız, ne mümkünse 
yapacağız. *":"s *"••-"< 

* Z: ORMUN (Kars) — Barajdan bahsetmedi
niz. -•'"•'*• '::••' • • " » • ' ' 

i. i BAYINDIRLIK BAKANI S. DAY (De
vamla) — Yem sıı'işlerine başlıyacak bir halde 
tfeğİHz. Daha geniş bir programa malik olma
dıkça bu iş : şimdilik bekliyecektir. 
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I Z. ORHUN (Kars) — Erzurumdaki bataklık 

ne olacak? 
BAYINDIRLIK BAKANI S. DAY (De-

I vamla) — Zannediyorum ki Erzurum Bataklığı 
işini sağlık Bakanlığı yapamaz. O da yine Bayın
dırlık Bakanlığına teveccüh edecek bir iştir. Bu 
da ancak ikinci planı bekliyecektir. (Kâfi sesleri) 

A. FIRAT (Erzincan) - Müsaade ediniz ben 
bir sual soracağım. Sayın bakan hakikatan bütiin 
arkadaşlarımızı tatmin edici, taltif edici beyan-
lariyle bizi memnun ettiler. Fakat bazı âcil iş
lerimiz hakkında söyledikleri sözler bendenizin 
anladığıma göre, henüz müsbet ve verimli bir 
program elde edilmediğini gösteriyor. Yahut ben 
bu zehaba düşdüm. Mesela şimdi yoldan bahis 
buyururlarken yol parası azdır, gayri kâfidir, 
dediler. Zaten bu noktalar üzerinde buradaki af -
kaadşlar incelemelerde bulundular ve fikirlerini 
serdettiler. Bendeniz de bunun gayri kâfi oldu
ğuna inandım. Yeni bir yol programı yapılacak 
veya yapılmaya başlanacak, asırlarca devam et
miş ve bu gün memleketin boğazlarını ve bölge
lerini biribirine bağlıyacak yerlerdeki yollar sa- • 
katlıklar içindedir. Bunar üzerinde ne düşündü-
düler ve ne gibi tedbir aldılar; bu hususta ne 
kadar bir tahsisat sarf edecekler? Bu cihetten tat
min edici değildir, bendeniz izahlarında bu ci
hetlere tesadüf edemedim. Mesela, bunlardan" bi
risi her hangi bir vaziyet karşısında meselâ Sansa 
boğazı bu gün işleyememektedir. Ferhadin külün-
gü ile de temin edilemez. Bunun için derhal bir 
tedbir alınmak lazımdır. Bunun için ne düşünü
yorlar, ne yapacaklar? Bu sene yolu açmak ve 
işletmeye amade kılmak teşebbüsleri mevcut mu
dur? Şüphesiz bir iki aylık mesele değildir. Bunu 
anlamak istiyorum. 

Sonra ikincisi hakikaten Erzincan hakkında 
şimdiye kadar gösterdikleri semahat ve alâka-ye
rindedir. Bunu memnuniyetle kaydediyorum. 
Eksik kalmış şeyler var tamamlayacağız diyorlar 
Bu tatminkârdır, eyi bir şeydir. Fakat asıl Erzin-
canm bir de medenî ve beledî ihtiyaçları vardır. 
Tabiî kredi fonsiye teşekkül edecek yardım edince 
evler yapılacaktır. Fakat şehrin kanal ve içme su
yu işini de banka mı yapacak? Bu memleketin ay
rıca medenî ve sıhhî ihtiyaçları ne olacak? Belki 
bir şey verilemedi. Fakat bundan sonra da böyle 
mi devam edecekler ve buna da gelecek yıl bir çare 
arayacaklar mı? Buna dair de bir şey söylerlerse 

J memnun olurum. Zaten bizim gayemiz de kurban-
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lan üstüne çökerek mahvolmuş bir beldenin yeni
den kurulması ve etrafa dağılmış olan eczasının 
bir araya toplanması davasıdır. Bunu nasıl top-
lıyabiliriz. îşte biz bunun çaresini aramaktayız. 

AMİRAL Ş. OKAN (Kocaeli) — Sayın arka
daşlarım; Meclisi âlinize ilk dâhil olduğum için 
söz söylemeği biraz etrafı iskandil ve. tetkik et
tikten sonraya bırakmağa karar vermiştim. 
(Gülüşmeler). Lâkin Ereğli limanı mevzuubahis 
olunca sabredemedim, burada bir kaç kelime 
ile vaziyeti izah etmeği kendime bir borç bildim. 

Ereğli limanı eski bir derttir. Karadenizm 
fırtınası hepimizce malûmdur. Hatta şimdi bi
le fırtınalar bazı zaman çok devam ediyor. Onun 
için Ereğli'ye mutlaka bir liman yapmak lâzım
dır. Bunu Sayın Bakanımız düşünmüşler. Bir 
resmi demin arkadaşımız gösterdi, gördüm. Bu
rada iki liman mevzuubahistir. Bunu hakikaten 
iyi düşünmek lâzımdır. Çünkü bazı limanları 
düşünüp taşınmadan kısaca karar verip yapı
yoruz, sonra işe yaramıyor. Zonguldak ve Ban
dırma limanları sözümün misalleridir. Fırtına
lı bir havada Zonguldak'ta limanın içerisinde 
kalmak kapana tutulmak gibi bir şeydir. Mut
laka selâmeti denizde bulursunuz. Bu plân 
nasıl yapılmıştır, kim yapmıştır? Bilmiyorum. 
Fakat iyi tetkik etmek lâzımdır. Çünkü fırtı
nalı zamanlarda kırk elli geminin serilmiş ol
duğunu görüyoruz. Çok para icabediyorsa sene
lere taksim edelim, fakat bu limanı iyice düşü
nüp taşınalım, ihtiyaca göre yapalım. Ben bu
nu söylemeyi vazife bilirim. Müteassısları dü
şünsünler. (Alkışlar). 

BAYINDIRLIK BAKANI S. DAY (Trabzon) 
— Bugünkü yol Ödeneğinin nerelere sarfedilece-
ğini arzetmiştim. Bakanlığın yapım ve bakımını 
üzerine aldığı 5 bin km. lik yolu bu para ile ve 
kanunu dairesinde yapmağa çalışıyoruz ve bu 
yollar üzerinde bulunmasa dahi memleketin baş
lıca ve mühim gördüğümüz yol ve köprülerini bu 
para ile yapmağa çalışmaktayız. Yine bazı il
lerin kendi takatlari haricinde kalan ve gayet 
mübrem ve müstacel bazı işlerine de yardım 
etmekteyiz. Bu meyanda Sansa boğazmm açıl
ması kaç liralık iştir, yapılabilir mi, yapıla
maz mı, buna derhal burada cevap arzetmek 
imkânı yoktur. Müsaade buyurun, beraber tet
kik edelim ve tetkikimiz neticesinde kararı yine 
beraber verelim. 

Deprem vaziyetine gelince; Deprem Kanu
nunun gelecek senelere geçiei taahhüt salâhiyeti 
veren hükmü yoktur; Bu sene Meclis lütfetti,, üç, 
milyon lira para verdi. Bununla, yeni, eski ih
tiyaçlar gözönünde tutularak yine kir programla 
tertipleneceğiz. Geleeek sette veya ©hür sette ne 
yapabileceğimizi ne verebÜeceğimM takdir bu
yurursunuz ki, şimdiden tâyin etmeğe imkan 
yoktur. İnşallah memleketin vasiyeti umumi-
yesi müsaait gider, Meclis, bu bedbaht şehrin 
enkazi üzerine tekrar bir şehrin kurulmasını 
temin için hepimizin emin olduğumuz atifeti 
göstererek yeni tahsisat verirse bir de elbirli
ği çalışır ve bu işi başarırız. Fakat şimdiden ge
lecek sene bütçesine para konulup? konulmıya-
cağmı ve konulursa ne miktar konulacağını 
ve hangilerine evvelâ yardim yapılacağını şim
diden bilmeğe imkân yoktur. 

Ereğli işine gelittee; müsaade ederSenifc şey
le konuşayım. Karadeaizirt hangi limanı; daha 
evvel yapılsın? Ereğli'de rai yfcpîliittv yoksa 
başka yerde mi yapılsın diye bir çok «meler 
kaybettik, Ereğli ürerinde millî ve beynelmi
lel etüdler bir birini teyid eder mahiyettedir. 
Mendireğin bugün başlamak istediğimi* eaftsa 
göre yapılmasını kararlaştırdık. Muhterem Ami
ralin fikirlerini dikkat ile tetkik» amadeyiz. 
Teknik olmıyan her şahsın bile Mî» fayda se
recek konuşmalar için her vakif teknik arka
daşlarımız emirlerine amadedirler. Fakat hiç 
zannetmem ki Büyük Millet ÜBeiisi yenföeu 
tetkik edilsin diye bu işin bir veya birkaç sene 
daha gecikmesine müsaade etsin. (Dögru, doğru 
sesleri, müzakere kâfi sesleri)» 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Tümü hak
kında başka söz alan arkadaş, yoktur. Bakan 
gereken açıklamaları yapmıştır. Binaenaleyh 
bütçenin tümünün görüşülmesinin yeter gorüfe-
rek bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

B. -üra 
574 Bakan ödeneği 5 320 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
575 Aylıklar » 35S 305 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
576 Ücretler 218 425 

BAŞKAN — Kabul edilmişti*. 
577 Geçici tazminat 116 407 

BAŞKAN•— Kabul e#*miştir. 
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«78, £508 TO fBmısytiı kanun
lar ger«ğinee yapöacak zamlar 
ve yardımlar 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN ~- Kabul edilmiştir. 
ÎUer büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 
Bakanlık otomobili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN 
Giyecekler 
BAŞKAN -

m.i2.im o : â 
Lira 

Kabul edilmiştir. 

619 960 

50 000 

29 100 

10 606 

66 426 

6 000 

4 900 

128 500 

14 000 
Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 16 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ankara Gençlik parkı giderleri 125 000 
BAŞKAN ~- Kabul edilmiştir. 
Zelzele bölgelerinde yapılacak 
işler ve yardımlar (gider şekli 
Bakanlar Kurulunca belirtilir) 3. 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fen âletleri ve gereçleri karşılık
ları 5 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telif, tercüme, baskı, yayın gi
derleri, kitap, dergi karşılıkları 
ve bayındırlık sergisi ve filim gi
derleri 42 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Uluslararası kurum ve dernekle
re katılma payı 100 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman, mühendis ve ter
cümanları 111 650 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların yolluk 
ve başka giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Lİra 
Kazı giderleri 16 090 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
özel idareler bütçelerini ineeliye-
cek Bayındırlık temsilcisi ücreti 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2819 sayılı kanuna göre Elektrik 
İşleri Etüd idaresine yardım 292 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mühendisler ve mimarlar birlik
leri ile teknik okullarını bitiren
ler birliğine yardım 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Halkın yapacağı su işlerinde yar
dım 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Demiryollar ve limanlar 20 748 560 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı ve imar işleri yapma, ka
mulaştırma ve esaslı onarma gi
derleri 19 757 480 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yollar ve köprüler 10 753 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Su işleri 12 801 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bölge hidroelektrik tesisleri için 
(özel kanunu gereğince harcana
caktır) 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ankara lâğımlarının yapma gi
derleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Atatürk Anıtı yapma, her türlü 
giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Genel müfettişlikler bölgelerin
de yaptırılacak yollar ve imar iş
leri her türlü giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

- 400 



B : 18 25.12.1940 6 : T 
Efendim, vakit geçti, çokluk da kalmamış

tır. Yarın saat onda toplanalım. 
M. KARAAĞAÇ (İsparta) —Sene başı çok 

yaklaşmıştır. Müsaade buyurursanız, bir buçuk, 
iki saat bir tatil yapalım ve tekrar toplanalım. 

BAŞKAN — Yarın için bir teerübe yapalım; 
şayet çıkınıyacak oluçşa dtiszarure;.toplanırız,? 

Yarm saat onda toplanmak jty&üfi oturuma 
son veriyorum. • . ' . : ' „ ' . 

Kapanma saati : 19,50 

}>m<* 

T. B. M. M. Basmevi 



S. Sayısı: 34 
funceli ilinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı kanun 
hükümlerinin bir yıl daha uzatılmasına dair Kanun ta
sarısı ve Adalet ve İçişleri Kemisyoları raporları(1 516) 

T. O . . ' . : • ' : • ' - . - . . • • 

•,.;>jv Başbakanlık* 17 . XII. 1945 
Muamelât Umum Müdürlüğü . . , 

; Tetkik Müdürlüğü 
Sayı.' 71-479,6/2729 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tunceli ilinin ilar&si hakkındaki 2884 sayılı kanun hükümlerinin bir yıl daha uzatılması hak
kında .tçişleri Bakanlığınca hazılanan ve Baknal&r Kurulunca 14 . XII . 1945 tarihinde Yüksek Mec
lise ara kararlaştırıltn kanım tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
f . - . . . • . . , • • , . Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Tunceli mmtakasmda uygulanmakta bulunan (2884) sayılı kanunun yürürlük süresi (4687) sa 
yılı kanunun birinci maddesinde yazılı olduğu üwre 31 Aralık 1945 tarihinde sona erecektir. Bu ilde 
sözü geçen kanunun uygulanması yönünden emniyet ve asayiş ve imar bakmılarınlan alman mühim 
sonuçlar dolayısiyle bölgenin halen arzetmekte olduğu manzara diğer illerimizden farklı olmakla bera
ber olağanüstü ahvalin devamına münhasır olmak üzere kanunun bir yıl daha uzatılmasında bilhassa 
alman hasılanm takviyesi bakımından mühim faydalar mülâhaza edilmekte bulunmuş ve işbu mak
sadı temin için tasan hazırlanmıştır. 



Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/516 
Karar .No. ff 

YifesekBmşkanl^a 

Tunceli ilinin idaresi hakkındaki 2884 sayı
lı kanun hükümlerinin bir yıl daha uzatılması 
hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Ba
kanlar Kurulunun 14. XI I . 1945 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının Komisyonumuza da hava
le edilmesi üzerine ihtiva eylediği hükümler in
celendi. 

Yürürlük süresi 31 Aralık 1945 tarihinde so
na erecek olan 2884 sayılı kanun bir sene .daha 
uzatılması emniyet ve asayiş bakımlarından alı
nan önemli sonuçlar dolayısiyle Komisyonumuz
ca uygun görülerek tasarının aynen kabulüne oy
birliğiyle karar verilmiştir. 

Havalesi gereg 
di edilmek üzere 

Adalet Ko. Baş, 
Kayseri 

R, Özsoy 
Antalya 

N. Aksoy 
Dffinizü 

N> Küçüka 
Kastamonu 

Dr. F. Ecevit 
Mardin 
E. Ergin 

ı?jm«m& 

;ince içişleri Komisyonuna tev-
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sözcü 
Zonguldak 
Ş. Mevrin 

O. N. Bmrau 
Erzincan 
A. Fırat 
Kayseri 
C. Tüzel 

Kâtip 
Manisa 
F.Mslu 
Bursa 

A.Akgüç 
izmir 

E. Oran 
Kocaeli 

.8. Artel 
Bize 

Dr. S. A. Dilemre 

içişleri Komisyonu raporu 

2'. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/516 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

18. XII. 1945 

Tunceli ilinin idaresi hakkındaki 2884 sa
yılı kanun hükümlerinin bir yıl daha uzatılması 
hakkında içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunun 14. XII. 1945 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun tasarısı, Adalet Komisyonu rapo-
riyle birlikte ve İçişleri Bakanı huzuriyle ince
lendi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de yazılı ol
duğu üzere emniyet, asayiş ve imar bakımla
rından alman sonuçların diğer illerimizden fark
lı olmasından dolayı 2884 sayılı kanun hüküm
lerinin 31 Aralık 1945 tarihinden itibaren bir 
yıl daha uzatılması komisyonumuzca da uygun 
görüldüğünden tasarı aynen ve oybirliğiyle ka

bul edilmiştir. 
Kamutaya verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Baş. V. Sözcü 

Çoruh Bolu 
A. Tuzun II. Ş. Adal 

içişleri Ko. Baş. 
Tekirdağ 

A. Uybadm 
Kâtip 

Trabzon 
8. Abanozoğlu 

Bitlis 
M. Ertan 

Giresun 
N. Osten 

Tokad 
A. Galip Pekd 

Balıkesir 
F. Tiridoğlu 

Bursa 
F. Güvendiren 

Malatya 
E. Barkan 

Balıkesir 
8. Uzay 

Erzurum 
N. Elgün 

Sivas 
M. Ş. Bleda 

Zonguldak 
R. Vardar 

( S. Sayısı : 34 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tunceli tlinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı ka
nun hükümlerinin bir yü daha uzatümasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yürürlüğü 4687 sayılı kanun 
ile 31 Aralık 1945 tarihine kadar uzatılmış olan 
Tunceli İlinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı ka
nun hükümleri sözü geçen tarihten haşlıyarak 
bir yıl daha uzatılmıştır. 

MADDE 2. Bu kanun yayını tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Adalet Bakanı 
Ş. Saraçoğlu R. Türel 

Millî Savunma Bakanı İı;işleri Bakanı 
A. R. ArtunkftJ Hilmi Uran 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanr 
H. Saka N. E. Sümer 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Yücel Sırrı Day 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Suat H. Ürgüblü Ş. E. Hatipoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

A. F. Cebesoy R. Karadeniz 
Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 
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