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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Millî Eğitim Bakanlığı 1947 yılı bütçesinin 

tümü üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra 
dinlenmek üzere oturuma ara verildi. 

İkinci oturum 
Millî Eğitim Bakanlığı 1947 yılı bütçesi ka

bul olundu ve Çarşamba günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

istanbul Rize 
K. Kardbekir Dr. F. Kurtuluş 

Kâtip 
Tunceli 

Necmeddin Sahir Sılan 

* • # ! 2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Raporlar 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/99) 
(Gündeme) ; 

2. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/100) 
(Gündeme); 

3. — Posta, Telgraf ve Telefon Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/102) (Gündeme); 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/28) (Gündeme); 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 11,05 

BAŞKAN — Hasan Fehmi Ataç 
KATİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Fahri Kurtuluş (Bize) 

* • » 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. (Afyon Karahisar seçim çevresinden başlanarak 
yoklama yapıldı) 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEB 

1. — 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/16) 

A — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi. 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Bayındırlık Bütçesinin müzakeresine başlı

yoruz. 
NECMEDDİN SAHÎE SILAN (Tunceli) 

— Sayın arkadaşlarım, Bayındırlık Bütçesi 
dolayısiyle, yurdumuzun Bayındırlık işleri üze
rindeki dileklerimizi, görüşlerimizi, bu millet 

kürsüsünde, olduğu gibi belirtmek çok yerin
de olsa gerek. 

Bu itibarla ben de bu konular üzerinde dur
mak istiyorum. 

İlkönce, Bayındırlık Bütçemizde, 1946 yılı 
bütçe rakamlarına göre, beş milyon liralık faz
la bir ödenek ayrılabilmiş olması, bu yöndeki 
çalışmalarımızın kısmen olsun gelişmesini Bağlı
yabilmek bakımndan, ferahlık vericidir. 

Ancak bu, baştanbaşa yeni demiryollar, ye
ni yollar yeni yapılarla olduğu kadar sulama 
işleri vesaire gibi çeşitli yapıcı işlerimizi ger-
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çekleştirme bakımından çok azdır, eski bir de
yişle, bir katre gibidir. 

Bununla beraber yeni bütçemizin 84,5 milyon 
liralık tutarından % 30, 83 ünün yapı ve imar 
işlerine, % 25, 90 nımn demiryollar ve liman
lar inşaatına, % 18, 24 ünün su işlerine, % 14, 
77 sinin yollarla köprülere olmak suretiyle % 
89, 74 ünün, uzun vadeli de olsa, tamamen ve
rilmiş işlere ayrılmış olması, bu arada, Bakan
lığın kuruluşu ve çalışma hamlesi itibariyle, ih
tiyarı zaruri olan personel ve yönetim masraf
larının da % 10, 26 yi geçmemiş bulunması mem
nunlukla karşılanacak mahiyettedir. 

Gerçekte, diğer Bakanlıklara ait Devlet ya
pıları ödeneklerinin Bayndırlık Bakanlığı Büt
çesinde yeralmış olması yüzünden nispeti yük
sek olan ve bu itibarla özel bir durumda bulu
nan yapı ve imar işlerinin bu özelliği bir yana 
bırakıldığı takdirde, bu bütçede en verimli 
ödeneğin önce demiryolu ile limanlara, sonra 
sulama işlerine ve daha sonra yollarla köprü
lere ayrıldığı görülmektedir. 

Ancak, ben, hepsinin de yapılması zaruri ve 
hayatî olan bu işler arasında, yollarımızın üçün
cü sırada yeralmasmı asla doğru görmemek
teyim. 

Bununla beraber, hemen belirtmeliyim ki, 
Hükümetimizin demiryolu işlerimizde olduğu gi
bi, yol dâvamızı kökünden halledebilmek ama-
ciyle ve her mevsimde her türlü vasıtanın ge
liş ve gidişini sağlıyacak surette, 15 yılda yir
mi bin kilometrelik Devlet yolları ile köprüle
rini yapabilmek için bir program hazırlanmış 
olduğunu öğrenmekle teselli buluyorum. 

Fakat, bu yolların yarısı olmasa bile, üçte 
birinin doğu bölgemizde, hattâ doğu güney böl
gemizde yapılmasını da gerekli sayanlardanım. 

Çünkü, vatanımızın geleceğinde bu bölgele
rimizin Önemi büyüktür ve büyük olacaktır. 

Bu itibarla Bayındırlık Bakanımızın bizi ye-
ui programın kapsadığı ana yollar hakkında 
aydınlatmalarını gö/l 'iyi «rum. 

Bu arada, 10 yıldanberi çalışıldığı halde, 
henüz bitirilememiş olan, yüce dağlarla büyük 
suları ve dar boğazları aşmak zorunda bulu
nan Elâzığ - Mutu yolu üzerindeki çalışmaların, 
önümüzdeki yıl içinde, malî imkânlarla telif 
edilmek suretiyle, bir hamlede bitirilmesi için 
gerkli tedbirlerin alınmasını diliyorum. 

Güneye yönelen Malatya - Diyarbakır de-
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miryoluınuzu, Elâzığ'dan başlıyarak Murat va
dilerinde Tunceli'nin sınırlarına giren ve Per
tek - Kalan - Seyithan üzerinden kuzeyde Ba
laban dağları eteklerinde, Erzincan - Erzurum 
deuıjryolumuza kavuşturacak olan 180 kilomet
re uzunluğundaki bu ana yolun, tezolden ta
mamlanmasını, arzettiğim sebeplerle? ve tür
lü bakımlarla, en mutlu işlerden biri olarak 
karşılamaktayım. 

Bu arada, eski Dersim zamanlarından başlı
yarak, ağalarla, seyitlerin çeşitli talanlarına 
uğramış, yıllarca ezilmiş ve yolsuzluk yüzün
den sönmeye başlamış olan Tarihi Çeınişgezek"-
in, iktisadi bakımlarla bağlı bulunduğu Elâ
zığ'a, bugünün zorlukları karşısında, Murat 
üzerinden, esaslı bir köprü kurularak, muva
salası sağlanamasa bile, hiç olmazsa Tagar de
resini aşarak Hozat - Pertek İlçeleri arasında 
iiıdırdam 'dan itibaren yedi kilometresi yapıl
mış ve bırakılmış olan yolun tamamlanması su
retiyle yeni il merkezine bağlanmasını, halkın 
yıllardanberi çekmekte olduğu büyük bir işti
ra bin ifadesi olarak, bu kürsüden rica ediyo
rum. 

Bundan başka, Tunceli çevresinde tarım 
işleri itibariyle biricik durumda olan Mazgirt 
ilçesindeki mahsulleri, daha kısa yoldan, Elâ
zığ - Palu demiryolunun Yarımca istasyonuna 
ulaştırılabilmesi ve Mazgirt, Nazimiye İlçele
rindeki vatandaşların faydalanabilmesi için Pe
ri suyu üzerinde beton köprü yapüması hakkın
daki halk dileklerine işaret suretiyle de bana 
verilen vazifeyi yerine getirmiş oluyorum. 

Palu demiryolundan, Peri köprüsünden bah
sederken, eskiden Bingöl Milletvekili olarak 
yıllarca dolaştığım Bingöl çevresi için, Bingöl 
halkı adına, arkadaşım Feridun Fikri Düşün
se l in bana hatırlattığı ve Yüksek Kamutaya 
arzını rica ettiği bir konuya temas etmek isti
yorum. 

Eski, hukuki bir deyimle «icazeti lahika, 
vekâleti sabika hükmündedir». Bu itibarla, 
Bingöllülerin dileklerini arzetmekle ayrı bir 
haz duyuyorum:. 

Bugün, Palu'ya varmış olan demiryolumu-
zun Palu - Darahini kısmı 1947 yılı sonlarına 
doğru işletmeye açılacaktır. Ancak, Bingöl 
İli merkezinin bulunduğu Çapakçur ile Genç 
İlçesi merkezinin bulunduğu Darahini arasında 
gidiş ve gelişi sağlıyabilmek için Murat suyu 
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üzerinden bir köprü yapılması şarttır, elzemdir. 

Bu itibarla BingöPlülerin de naili murat ola
bilmeleri için Bayındırlık Bakanlığımızın bu 
yönde de yakın ilgi göstermesi çok yerinde ola
caktır. BingöHülerin bu önemli dileklerine ben 
de katılıyor ve rica ediyorum. 

Bu arada, Devlet yollariyle, ' köprülerinin 
bakım işleri için Bayındırlık Bakanlığımızın 
gösterdiği hassasiyeti, yeni yıl içinde, daha 
geniş bir şekilde temin edebilmek üzere 5 mil
yon lira ayrılmış olmasını memnunlukla karşılı
yorum. 

Ancak yol işlerinde ele alınan bu bakımların 
Devlet yapılarına da teşmil edilmesini gerekli 
görmekteyim. 

Büyük emekler ve paralar sarfı suretiyle 
Tunceli çevresinde, Hozat'ta, Sin'de, Nazimiye'
de, Ovacık ve Plümür'de yaptırılmış olan kışla
ların ve diğer yapıların gerekli onarma işle
rinin yıllardanberi gecikmiş olmasına, bu yapı
ların bir türlü sahibi çıkmamış olmasına atfe
diyorum ve bunları bu sahipsizliklerin hazin bi
rer örneği olarak arzediyorum. 

Devlet yapıları hangi Bakanlık veya idare 
elinde olursa olsun Hazineye aittir. 

Yurdumuzda çok modern bir tarzda yapıl
mış olan bu kışlaların kınlan pencerelerinin 
şeker sandıklarındaki tahtalarla örtülmek iste
nilmesi, kalorifer ve su tesislerinin işletileme
mesi, dün, küçük bir masrafla giderilebilecek 
eksikleri sonradan büyük masrafları istilzam 
etmekte bulunması Devlet yapılarına ait bakım 
işlerinin de ilgili Bakanlıklarca tezelden dü
zenlenmesini gerektirmektedir. 

Arkadşlanm; bakım işleri itibariyle arzet-
tiğim şu noktalar, mahiyetleri itibariyle, küçük
tür ve bu gibi eksiklikler, aksaklıklar nasıl olsa 
giderilmektedir ve giderilecektir. 

Bizim, üzerinde durduğumuz ve duracağımız 
dâvalar memleket çapındadır ve büyüktür. Biz, 
Bayındırlık işlerimizi, millî kalkınma hamleleri
mizin içtimaî ve iktisadî işlerle de murtabıt 
bir parçası olarak ele almış bulunmaktayız. 

Bu itibarla, ben, Cumhuriyet Hükümetlerimi
zin her sahada olduğu gibi, yurdumuzun bayın
dırlığı uğrundaki yapıcı hamle ve çalışmaları
nın, geçen yıllarda olduğu kadar, önümüzdeki 
yıllarda da yeni ve ileri eserlerini göreceğimi
ze inanıyorum. 
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1 Bu arada, Hükümetimizin çeşitli bayıncİır-

hk işlerini gerçekleştirmek için masa başlarında 
olduğu kadar dağ başlarında, en çetin tabiat 
şartları ve zorlukları içinde çalışan mühendis
lerimizi, mimarlarımızı, teknik ve idare elemanla
rımızı, en büyüğünden en küçüğüne kadar, hep
sini bu kürsüden selâmlarım. 

i Bu münasebetle, sayıları az olduğu kadar 
başka iş sahalarına geçmek imkânları çok ko
lay olan teknik elemanları Devlet hizmetlerinde 
tutabilmek için gerekli tedbirlerin alınacağını 
da umuyorum. 

Fakat, ben, bu duygularımı böyle belirtir
ken, millî kalkınma yolundaki güvenimizi, ina
nımızı tekrarlarken şimdi bazı yüzlerle, bazı 
sözlerle de karşı karşıya geliyorum. 

Arkadaşlarım, bundan beş gün önce bütçe
mizin genel görüşmelerine başladığımız sıralar
da, Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in 
Demokrat Parti adına bu kürsüden okuduğu 
kara kitaptaki şu sözleri duyuyorum. 

« . . . Her safhada kalkmmdan bahsedip dur
maktayız; köy kalkınması, zirai kalkınma, sı
naî kalkınma, sağlık ve maarif kalkınmaları 
vesaire vesaire. Bunlardan yalnız zirai kalkın
mayı, hattâ bunun bir parçası olan zirai dona
tım işini ele alsak milyonlarca ihtiyaç gösteren 
bir iş hacmi karşısında bulunduğumuzu derhal 
anlarız. 

Kalkınma. . . Yıllardanberi hep kalkınmadan 
bahsediyoruz. Halbuki memleket, senelerdir bir 
duraklama, hattâ gerileme içindedir...» 

Arkadaşlarım, son seçimden biraz öncesine 
kadar bizim saflarımızdan olan Demokrat Parti 
sözcüsüne göre; bu gerilemenin en başta gelen 
delili, «bütçelerin en zaruri Devlet hizmetlerini 
dahi karşılayamamaktan başka geriye bir yığın 
borç bırakmasıdır ve diğer bir delili de dış ti
caret hacminin çok daralmış olmasıdır.» 

Tabiî bunları karşılamak yetkili ve sorum
lu arakadşlara aittir. Ancak, ben, seçim çev
resi Doğu'da olan bir arkadaşınız olarak bazı 
görüş ve düşüncelerimi açıklamak istiyorum: 

Çeşitli alanlardaki işlerimiz bir yana, fa
kat Bayındırlık işlerimizin, şenelerdenberi du
raklama, hattâ gerileme içinde olduğu nasıl 
söylenebilir? Bu, göz göre göre, Millet huzu
runda , gerçekleri maskelemek değil midir? Ad
nan Menderes bu sözleri söylerken vicdanı tit-

I rem emiş midir? 
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« Yıllardanberi duraklama ve gerileme!». 

Onlara göre, bu yıllar acaba ne vakıttan başlı
yor Şimdiki Parti liderlerinin Cumhuriyet Halk 
Partisi adına bulunduğu iktidar mevkiinden 
ayrıldığı tarihten mi başlıyor ? Adnan Menderes, 
o çekilişten sonraki yıl içinde İkinci Dünya 
Harbinin patladığını, o harbin ateş ve felâket 
saçan dalgalarının zaman zaman sınırlarımızı 
kuşattığını nasıl unutuyor? 

Dün, bizimle yanyana olanlar, gördükleri iş
lerden dolayı alkışlananlar, Cumhuriyet Hü
kümetlerinde yer alanlar, Büyük Meclisçe çı
karılan kanunlara beyaz oy verenler, kara gö
rüş ve kötü gösterişleri için, Demokrat Parti 
hüviyetiyle, yeniden hayta gözlerini açtıkları 
1946 yılını neden beklediler? 

Arkadaşlarım, düne kadar görülen işlerde, 
bugün, Demokrat olsun, Bağımsız olsun, es
kiden Halkçı, Milletvekilleri olarak vazife al
mış olanlar, başarılan işlerin şerefinde de, so
rumluluklarında da aynı sırada ve aynı saf
tadırlar. 

Bu itibarla, Adnan Menderes'in okuduğu 
kara kitapta temas ettiği olaylara bizden ay
rıldıkları ve yeni bayrak altında toplandıkları 
zamandan itibaren yer vermiş olmaları daha in
saflı olmaz mıydı? 

Fakat, mademki o kötümser sözler insafsız 
olarak ortaya atılmıştır. Ben de, ikinci dün
ya savaşının başladığı 1939 yılma kadar olan 
devreden ileri değil, son harp felâketi karşı
sında, fevkalâde haller ve şartlarla geçirdiği
miz son altı yıl içindeki bayındırlık işlerimizi 
kısaca gözden geçirmek istiyorum: 

İkinci Dünya Harbinden önce, Cumhuriyet 
Hükümetlerimiz her yıl ortalama 200 kilomet
re demiryolu yapıyordu. Harp yılları içerisin
de, karşılaşılan çeşitli zorluklara rağmen, her 
yıl ortalama 45 kilometre demiryolu yapılabil
miştir. 

Böylelikle Diyarbakır - Cizre hattında Kurt
alan'a kadar ICO kilometrelik demiryolu yapıl
mış, 1944 yılında işletmiye açılmıştır. 

Elâzığ - Van hattında da Palu'ya kadar 70 
kilometrelik demiryolu yapılmış, içinde bu
lunduğumuz 1946 yılı Haziran ayında işletmeye 
açılmıştır. Önümüzdeki yıl içinde yine İm hat 
üzerinde elli kilometrelik demiryolu dahi iş
letmeye açılacaktır. 

Bunlardan başka, onbeş kilometre uzunlu-
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i-'.anda Kütahya - Tavşanlı ve beş kilometre 
n:-:un!ağanda Zonguldak - Kozlu Kömür hatları 
işletmeye açılmıştır. 

Doğu bölgemizdeki Elâzığ - Van hattından 
başka 1945 yılındanberi Erzurum - Sarıkamış 
demiryolunun inşasına başlanılmıştır. Bu hat 
üzm-inde 90 kilometrelik sahada sınai ameliye
ler vesair işler hayli ilerlemiştir. 

(îüney bölgemizde Oazianteb ve Maraş hat
ları dn ele alınmış bu arada .yeni yapılacak 2 000 
kilometrelik demiryollarının etüdleri bitiril
miştir. 

Bütün bu inşa ameliyeleri için harp yılların
da Hükümetimizin harcadığı para 158 milyon 
lirayı bulmuştur. 

Şimdi, öğrenmek istiyorum: Adnan Men
deres'in söylediği duraklama ve gerileme bu 
mudur? 

Sonra, yiıi" harp yılları içinde, Marmara 
: (av/asında 12 iskele ile İskenderun limanı ya
pılmıştır. 

1944 yılında Ereğli, 1945 yılında Trabzon, 
İnebolu ve Amasra limanlarının inşasına başla
nılmış, Antalya'da küçük taşıt limanı da ele 
alınmıştır. Bu liman işleri için harp yıllarında 
19 küsur milyon lira sarf edilmiştir. 

Yine öğrenmek istiyorum: Adnan Menderes, 
vatandaş olarak değilse bile, Milletvekili olarak 
yapılan ve başlamla bu işlerden nasıl bilgi 
edinmiştir? (Şimdi muhaliftir de ondan sadaları) 
Onun bahsettiği duraklama ve gerileme bunlar 
mıdır? 

Sonra, harb yılları içinde yeniden 1 500 ki
lometre şose açılmış, yurdun muhtelif bölgele
rinde 95 tane büyük, esaslı betonarme köprüler 
yapılmıştır. Bunlar için genel bütçeden 60 mil
yon lira, özel yol vergisi % 15 lerinden 20 mil
yon lira olmak üzere 80 milyon lira harcan
mıştır. 

Adnan Menderes'in bu yollardan haberi yok
sa bile Aydın - Muğla yolu üzerind 945 760 
lira mukabilinde 137 metre uzunluğunda beto
narme «Büyün Menderes» Köprüsünün yapıl
dığından haberi olmamışmıdır? 

Arkadaşlarım, tabiî haberi olmuştur, fakat 
gerçeği söylemek işine gelmez. 

Sonra, yine harb yılları içinde ve çoğu ba
tı bölgemizde olmak üzere 31 000 hektar arazı 
su baskınından kurtarılmış, 16 000 hektar ba
taklık kurutulmuş, 60 000 hektar sahayı sulı-
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yacak muntazam bir sulama şebekesi kurul
muştur. Bunlar için de Hükümetimiz, yine harb ' 
yıllarında 85 milyon lira sarfetmiştir. j 

Şimdi yine öğrenmek istiyorum: Adnan Men
deres'in bahsettiği duraklama ve gerileme bun
lar mıdır? Belki de o, bu sulama işlerinden, ba
taklık kurutmalarından haber alamamıştır. Fa
kat, aceba «küçük Menderesi» te 6 000 hektar 
bataklık kurutulduğunu ve bunun için de 3 mil
yon lira harcandığını duymamışmıdır?. 

Nasıl olur? «Büyük Menderes» de beton köp
rü yapılır, «küçük Menderes» te bataklık kuru
tulur da Adnan Menderes bunlardan haber al
maz? Bu, nasıl olur? 

Şu geçen harb yılları içinde, bayındırlık ba
kımından, millî kalkınma itibariyle, hiçbir iş gö
rülmemiş olsa bile, batı bölgemizde Adnan 
Menderes'in topraklarının da civarında bulun
duğu çevrede, köprü yapılması ve bataklık 
kurutulması için 4 milyon para sarfedilmesi bir 
duuraklama bir gerileme midir? 

Hayır, arkadaşlarım, vatanımız bir bütün-; 
dür batıda da, Doğuda da, Kuzeyde de, Güney
de de yapılacak işlerimiz çoktur. Bunların hep
si malî imkânlarla telif edilmek suretiyle ya
pılacaktır. Çünkü biz dâvalarımıza inanıyoruz. 
Milletimize güveniyoruz. 

Şimdi bir teklifte bulunacağım: 
Eğer Adnan Menderes, kendisinin sık sık 

dolaştığı batı bölgemizde yapılmakta olan fe
yizli eserleri duymıyor ve göremiyorsa biraz
da o daireden çıksınlar, biraz da Doğuda, Güney
de ve Kuzeyde dolaşsınlar. 

Böylelikle, yüz yıllarca harap ve bakımsız 
kalmış olan bu bölgelerimizde Cumhuriyet Hü-
kümelerinin ileri ve verimli hamlelerini gör
sünler, Doğudaki yayla havasiyle ciğerlerini ta
zelesinler, doğudaki sağlam imanı okusunlar ve 
gerçek demokrasinin istediği ve beklediği sami
mî murakabeyi, safsata ve mugalâta ile değil, 
gerçekleri de, eksiklerle birlikte, ortaya koy
sunlar. 

. Esasen, ne derlerse desinler, güneş balçıkla 
sıvanmaz. (Alkışlar). 

YAKUP KALGAY (Samsun) - Saygı değer 
arkadaşlar; 1947 yılı bütçe tasarısında Bayın
dırlık Bakanlığının çeşitli işleri hakkında bir 
hayli bilgi var ve bunların arasında bilhassa 
Demir yollarına verilen önem de geniş bir ölçü-
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de açıklandırılmış, bu bakımdan Demir Yollari 
üzerinde söz açacak değilim. Zaten tasarıda var. 
Benim burada konuşmak istediğim mevzu: Li
man mevzuudur ve bu da Samsun limanıdır. 

Samsun limanının hayli eski bir tarihi var, 
Osmanlı imparatorluğundan beri başlıyan ve 
böylece sürüp giden devirler içinde bir hayli 
teşebbüsler yapılmış olmasına rağmen ne ya-
zıkki bu güne kadar Samsun liman bakımından 
denize bir taş atılmasına imkân hasıl olmamış
tır. Samsun limanının tarihten beri yürüye 
gelen bu devirleri arasında, bunu önemle ele al
mış olan yine Cumhuriyet Hükümeti olmuştur 
ve bu maksatla Yüce kamutayda 25 Aralık 
1926 tarihinde neşredilmiş olan 945 numaralı 
kanunda şöyle diyor: 

Samsun'da inşa edilecek liman için üç sene
de sarf edilmek ve her sene sarfı icabeden meb
lâğ seneleri bütçelerine konulmak üzere 6 mil
yon lira tahsisat verilmiştir) diyor. Bu kanun 
bundan tam 20 yıl önce (926 da) neşredilmiş .Bu
nu takiben 3 Haziran 1929 da yayınlanan bir 
kanun daha okuyoruz. 1482 numaralı kanun di-
yorki: (Hususi kanunlarla inşalarına mezuni-
eyt verilmiş olan hatlardan başka (Sivas - Er
zincan - Erzurum), (Adapazarı - Bolu) hattı
nın ve (Filyos - Ereğli) hatlariyle Samsun, 
(Mersin ve Ereğli limanlarının inşası ve Samsun, 
inebolu ve Amasrada birer dalgakıran ya
pılması için her sene sarfı icapeden mik
tarı senesi bütçesine konmak üzere ve on iki se
nede sarfedilmek üzere 140 milyon lira tahsi
sat verilmiştir). Bu kanunun beşinci maddesin
de şöyle bir kayıt vardır. «Samsun, Mersin li
manlarının inşası hakkındaki 19 Haziran 1927 
tarih ve 1904 - 1905 numaralı kanunlar ilga 
edilmiştir». 

Bunu da gözden geçirdikten sonra, geçen yı
lın (yani 1946 yılının) Bayındırlık bütçesi ra
porunun birinci maddesinde şöyle «Demiryolu 
müntehasmda bulunmak itibariyle birkat da
ha önem ve müstaceliyet arzeden ve ilk kısmı 
15 - 20 milyon liraya mal olacağı tahmin edilen 
Samsun limanının derhal ele alınması zaruridir» 
denilmiştir. 

Tabiî geçen 1946 yılında, derhal diyor, şimdi 
1947 yılma girmiş bulunuyoruz, bu bakımdan 
her büyük dâvayı ele alarak önemle üzerinde 
duran Sayın Recep Peker Hükümetinin progra
mında Samsun limanı mevzuunu pek açık olarak 
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elealmış bulunmaktadır. Bundan dolayı bü
yük şükran hislerimizi belirtmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, filhakika liman deyip te 
geçmek doğru değildir. İnşaatın en çetin kısmı 
su içerisinde yapılanıdır. Denizde yapılan in
şaat, takdir buyuracağınız veçhile, en güç ola
nıdır. Onun için her devrede, her zaman kolay 
imkânlar elde edip te liman inşaatı tahakkuk 
ettirilemiyor. Sayın Bayındırlık Bakanlğının 
Samsun limanı için gerekli teşebbüsleriyle ilk 
olarak projeleri hazırlanacak vadisindeki temi
natı bizi ayrıca sevindirmiştir. Samsun'un coğ-
rafik bakımdan bir hususiyeti vardır. Bildiği
niz gibi bir taraftan Kizir Irmak, diğer taraf
tan Yeşil İrmak bunlar durmadan limanının 
içerisine rusubat getirirler, öyle olurki Sam
sun derece, derece sahilden uzaklaşarak karada 
kalır. Hattâ bundan takriben 150 sene evvel 
Evliya Çelebi Bafrayı şöyle tarif eder: «Baf
ra sahili bahirde şirin bir kasabadır.» Bugün 
Bafra'ya gidecek olursak Bafra'dan sahile ulaş
mak için 20 - 30 kilometre yürümek lâzımdır. 
Samsun'un da ilerde bu âkibete uğrıyacağm-
dan korkulur. Bu yüzden vapurlar su kesimi
ni buh ak için şehirden çok uzakta demir at
mak zorunda kalıyorlar. Uzakta atınca, kara 
ile gemiler arasındaki irtibat ancak motorlu 
vasıtalara kalıyor. Normal ve müsait zamanlar
da olsa bunun o kadar zorluğu yoktur. Fakat 
bilhassa kışın gayri müsait havalarda gemilere 
gidip gelmek çok çetin olur. Herkes bunun 
ehemmiyetini kolayca takdir edebilir. Karade
niz diğer denizler gibi de değildir. O kadar 
yüksek dalgaları, o kadar taşkın suları olabilir 
ki, çok defa gemilerin gövdesinden aştığını gö
zümle görmüşümdür. Zonguldak'ta bulundu
ğum bir yıl, (1336 da) müthiş bir fırtınada dal
galar Zonguldak fenerinin - ki tesadüfen mevki 
itibariyle karada 17 metre arkadadır - bu fene
rin camını kırmıştır. Artık buna gemi mi da
yanır? Binaenaleyh bu durum bu şekilde de
vam ettikçe çaresinin süratle bulunması lâzım
dır. Bilhassa Samsun çok geniş hinterlanda 
malik bir vilâyet merkezidir. Birçok vilâyet
lerin mahsulü oraya gelir, oradan sevkolunur 
Dalgalı zamanlarda haftalarca açıkta demirle
yip bekliyen vapurlar tabiatiyle gerek ihraç ve 
gerekse ithal bakımından çok zorda kalırlar. 
Ekonomik durumu üzerinde durmak lâzımdır. 
Bu limanın iş hareketi bakımından size birkaç 
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rakam arzedeceğim: 1879 tarihinde Samsun Li
manının ihraç ve ithal kıymeti 28 milyon 500 
bin liradır, (tabiî tarihine dikkat edilirse bu 
paranın altın para olduğu anlaşılır) 1912 yılın
da ithal ve ihraç muamelesi 62 000 000 altm 
liradır. 1900 yılında 12 221 tonilâtoluk yelkenli 
ve 680 226 tonluk buharlı gemi girmiş ve çıkmış
tır. 1911 de yelkenli 14 944 de ve buharlı gemi 
tonilâtosu da 988 497 tonaja yükselmiştir. 

Daha yakın bir tarihte, (1938 yılında) Sam
sun limanından Almanya'ya 29 491 ton eşya 
sevkedildi, ona mukabil Almanya'dan 4961 ton 
ithal edildi. Aynı yıl Amerika'ya 528 ton mal 
gönderildi, çoğu motorlu vesait olmak üzere 
2564 ton eşya Samsun limanına geldi. Aynı 
yılda İtalya'ya 10 132 ton eşya gönderildi, ona 
mukabil 22 ton gelmiş bulunuyor. Bu istatis
tiklere bakacak olursak Samsun limanının ihra
catının % 66 sini tütün, % 30 nu da hububat 
teşkil ediyor. 

Şimdi sayın arkadaşlar, henüz memleket 
birbirine demir ağlarla bağlanmamış iken, sırf 
diğer vasıtalarla münakalât idare edilirken gö
ze çarpan bu geniş ölçüde liman hareketi, hiç 
şüphesiz ki liman tesis edilip meydana getiril
dikten sonra kat kat yükselecektir. Buna hiç 
şüpheniz olmasın. 

Sonra memlekette fiyat rekabeti ve malın 
şevkinde ileri yürüyüş ve görüşler bakımından 
da limansızlığm hayli maliyet fiyatları üzerinde 
müessir olduğunu takdir edersiniz. Şöyle ki, 
limandan iskeleye, iskeleden vapura kadar tu
tan ücret; vapurla İstanbul'a kadar, hattâ 
rıhtımdan mal çıkıncıya kadar olan ücrete te
kabül eder durumdadır. Bu da malın fiyatı 
üzerinde mühim bir tesir yapan âmillerdendir. 

Yüksek huzurunuzda, limanların beynelmi
lel ticaret sahasındaki rolünü, memleketin eko
nomisi üzerindeki rolünü uzun uzadıya arzede-
rek sizleri rahatsız etmiyeceğim. Bunları tak
dir buyurursunuz.. Bütün bunları belirtmek
ten maksat ve gayem Bütçe Komisyonunda din
lediğimiz Bayındırlık Bakanlığının liman tesis 
ve projelerinin biranönce tahakkuk ettirilerek 
meydana getirilmesi temennisinden ibarettir. 
Günler geçiyor, zaman azalıyor, bence her ge
çen gün ve zaman yalnız Samsun için değil 
bütün yurt ekonomisi için en büyük kayıptır. 
Çok dilerim ki, Sayın Bayındırlık Bakanımız 
bu seneki projeler ve tesisler arasında kaabil 
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ise denize birkaç taş atmak fırsatım bulmuş j 
olsunlar. 

Limanlar bahsini geçeceğim. Kâfi derecede 
açıkladığımı zannediyorum. Bu arada biraz da ' 
küçük sular-meselesine temas edeceğim. 

Bütçe tasarısında bu maksat için bir milyon 
lira ödenek var, memleketin coğrafi durumu
na göre l)iı tahsisatı kâfi göremeyiz, çünkü 
memleket hepimizin bildiğimiz ve gördümüz 
gibi ağaçsızdır. Dereler set meyillidir, diktir. 
Flhakika bu dereler çok zamanlarda kuru gö
rünürler. Fakat yağışlı mevsimlerde taransiyel, 
seylabî olurlar. Taşkın olurlar ve önlerine gele
ni siler, süpürür, götürürler. Binaenaleyh kü
çük sular dâvası ele alındığı zaman bu Bir mil
yon ödeneği daha çok yüksek görmek temenni
sini beslemekteyim. Yalınız böyle derelerin sü
pürüp götürdüğünü nazara almayıp bunların 
esas sulara yaptığı tesirleri de göz önünde bu
lundurmak lâzımdır. Meselâ; Terme çayı, Ter
me Kasabası daima tehlike altındadır. Zaman, 
zaman kasabayı su basar ve bir çok zararlara 
sebebiyet verir. Ve halkı telâşlandırır. Binaena
leyh küçük sular dâvasında da Bayındırlık Ba
kanlığının gerekli önemi vererek üzerinde dur
masını bilhassa rica ederim. Memleketin Coğra
fi durumunu hesaba katmadan yanlış bir ölçü 
olarak demir yollarında ekseriya kilometreyi 
esas alırız. Elebette iki nokta arasındaki açık
lığı ölçmek için kilometre, metre cinsi kullanı
lır. Fakat nasıl olur da (Sivas - Erzurum) de
miryolunda 548 kilometrelik bir mesafeyi bura
daki iş hacmi düşmeksizin yalnız kilometre ile 
ölçeriz. Demiryolu vardır kilometresi 46 bin li
raya yapılır, demiryolu vardır, kilometresi 236 
bin liraya yapılır. Yer vardır üç metrelik bir 
köprü yapar geçersiniz, fakat yer vardır, me
selâ Dicle üzerindeki Batman köprüsü gibi, 500 
metre açıklığında bir Betonarme köprü yapar 
ve bu köprüye bir buçuk milyon lira harcanır. 
Diğer başka küçük bir köprüye de 15 bin lira 
harcanır, iki Demiryolunun değerini yalnız ki
lometre ile ölçmek doğru değildir. Biz durup 
dururken niçin (Sivas- Erzurum) hattında 153 
tünel açalım ve bunların yekûnu da 32 kilomet-
roya baliğ olsun ? Yataklı vagonda otururken tü
nelin içinden gır diye geçir) gidiyoruz. Fakat o tü
nelin ne ile meydana geldiğini, içinde ne vakalar 
geçtiğini biliyor muyuz? Bir metre tünel (bu- ı 
günkü rayiçle) 15 - 20 bin liraya mal olmakta- | 
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dır. Düz yol dururken niçin bu külfete kat
lanalım? Deveye sormuşlar; inişi mi seversin 
yoksa yokuşu mu? demişler. Düz yolun ne ka
bahatini gördünüz, demiş. Bu, demiryolu için de 
varittir, durupdururken ne için tünele niye gi
relim? 

Cumhuriyet Hükümetinin yüksek eserlerini 
ölçerken daima mânasına, ruhuna doğru yürü
mek lâzımdır. Bir misal vereyim (Fevzipaşa 
Diyarbakır) hattında müsait kısımlarının beher 
kilometrosu 46 bin liraya, gayri müsait kısmı 
ise (235 000) liraya çıkmıştır. Kütahya - Ba
lıkesir) hattında 34 bin liraya mal olan yeri 
var, 175 bin liraya mal olan yeri de vardır. Oda 
kilometredir, bu da kilometredir. 475 milyon li
ra harcayarak meydana getirmiş olduğumuz 
3 500 kilometrelik hakikaten bunu 3 le çarpmak 
yerinde olur. 

Şimdi bu konularda mukayese yaparken 
Cumhuriyetin meydana getirdiği ve bugün 475 
milyon lira harcadığı yalınız demiryollar değil, 
bütün Bakanlıkların meydana getirdiği işler, Ke
malist rejimi cidden şahane birer âbidesi halin-
deir. 

Biz bunları bugün yapıp geçiyoruz. Bir köp
rüyü görüp geçiyoruz. Fırat sularının içinde, 
1 0 - 1 2 metre derinliklerinde başa gelen hâdise
lerin ne olduğunu üzerinden tren geçmeğe baş
ladıktan sonra kim hatırlıyabilir? Hattâ onu 
vapmış olan mühendis de oradan ayrılmışsa hâ
tırasından silinir gider. Köprü deyip geçerken 
şurasını hatırda tutun ki, Fırat ' ta beton için
deki bir köprü ayağı aşağı yukarı 70 bin liraya 
mal olmuştur. Diğer teferruata girip hepsini 
analtmak kıymetli vaktinizi zayetmek olur. 

Bayındırlık Bakanlığının bu seneki prog
ramlarında 72 milyon liralık türlü imar işleri 
vardır, inşasına başladığı her hat ve her bi
naya başlarken, her su işine başlarken, bunu 
idare eden eline kâğıdı, kalemi alsın, o günden 
itibaren işin hal tercümesini meydana getirsin. 
tşte şu kitap (Fevzi Paşa - Diyarbakır) ve (İr
mak - Filyos) demiryolunu yapan îsvec gnıpu-
nun meydana getirdiği bir eserdir. 300 sayfa
ya yakındır, içerisinde hatların bütün fotoğ
rafları vardır, iki lisan, üzerine yazılmıştır. 

Şimdi bu hattın esaslarını tetkik etmek isti-
yen herhangi bir zat buradan istediği-malûmatı 
bütün hususiyetleriyle, fafsilâtiyle bulur. Bi
naenaleyh, ben istiyorum ki, Bayındırlık Ba-
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kanlığının feyizli elinden bu gibi eserler meyda
na gelsin. Her hattın bir hal tercümesi olsun. 
Teknik kütüphanelerimiz bu şekilde zenginleş
sin ve bizden sonra gelecek olan nesiller, mü
hendisler, meselâ, köprüye geldikleri zaman 
allâh allâh, niye böyle yapmışlar, niye böyle 
düşünmüşler diye lüzumsuz kritikler yapmazlar 
ve aynı zamanda tahsilde bulunan teknik öğ
renciler de hayli istifade ederler. 

Bizde (Filyos - Zonguldak) hattı için bir 
broşür, bir de bara.i için yapılmıştır. Bu eser
ler pekâlâ her türlü tafsilâtiyle meydana geti
rilmiştir. Binaenaleyh bu noksanımız üzerinde 
de Sayın Bayındırlık Bakanının büyük himmet
lerini ehemmiyetle rica ederim. 

Şimdi buraya gelince, Bayındırlık Bakanı
nın bu dâvada varit olacak bir suali mukadderi
ne cevap vereceğim. Diyebilir ki iyi amma ben 
esasen günlük işlerimi yürütecek eleman bula
mıyorum. Bir de bunlar için elemanı nasıl te
darik edebilirim? Evet; bu da bir dâvadır. 
Bugün elimizde bulunan bütçe tasarısına bakı
lacak olursa hakikaten teknik eleman kadrosu 
azdır. Buna rağmen mühendisler ve mimar
ların bir kısmı da fırsat buldukça daha müsait 
olan serbest hayata atılmak hevesindedirler. 
Bunu da görüyoruz. Bu arkadaşları da muahe
ze edemem. Çünkü hayata atılmakla bunlar hu
dut dışına çıkmıyorlar. Yine memleket içinde 
gruplamyorlar ve memleket sermayesini nüma-
•landırıyorlar. Evvelce ecnebilerin elinde bulu
nan büyük Bayındırlık işleri şimdi tamamen 
Türk mühendislerinin teşkil ettikleri grupların 
elindedir. îşte Ereğli limanı böyle bir guruptan 
teşekkül etmiş olan (Arı Limitet) şirketi, 
elindedir, Trabzon limanı keza onların elindedir. 
Diğer bir çok demiryolu ve bina işlerini de 
muvaffakiyetle başarmışlardır. Bu, memleket 
için şüphesiz ki bir kazançtır. Fakat, herşeyden 
önce hesaba katılması lâzımgelen mesele Dev
let makanizmasının sarsılmamasıdır. Şu halde 
ne netice çıkıyor? Bu arkadaşların ayrılmala-
rmdaki âmil 'nedir? Gayet tabiîdir ki menfaat 
buldu mu oraya akar, ticarette de böyledir, sa
natta da böyledir. Şu halde Devlet makanizma
sının sarsılmaması için bunların maaşlarını 
artırmak lâzımdır, bunları itma lâzımdır. Ben 
teknik kadronun maaş ve ücret durumunu kâfi 
bulmuyorum. Her halde onu tahammül derce-
sine göre barem üzerinde, miktar üzerinde ince-
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lemeler yaparak mâkul hadde irca etmeli; on
dan sonra da dur arkadaş, ayrılamazsın ve bizim 
işimizin başında çalışman şarttır, demek elimiz
de olabilsin. Mühendis ve mimarlarımızın bugün 
aldıkları paralar dışardaki hayat ölçüsü bakı
mından nispetsizdir. Bunu da böylece belirtmek 
isterim. Şu takdirde bu imkânlar hâsıl olunca, 
pek âlâ sayın Bayındırlık Bakanımız bu istek
lerimiz için bir şey yapabilirler. Sonra teknik 
esasları dolapları doldurur. Bu dolaplarda bir 
çok muazzam, Avrupa ölçüsünde, çok yüksek 
değerde köprüler ve sair eserler vardır. Fakat 
arzettiğim yetersizlik yüzünden hepsi dolp-
larda durur. Halbuki bunlar öyle olmıyacaktır. 
Eserler yapılır yapılmaz tetkik edilerek, tahlil 
edilerek, kati hesapları yapılır, ondan sonra 
işletmeye devredilir. İstatistikler ve broşörler de 
kütüphanelerimize sermaye olarak kalabilir. 
Bundan sonra herhangi bir köprünün hal tercü
mesini arayacak olursanız bunlarda bulursunuz. 
Sözümü bitirirken gönül ister ki Samsun lima
nının taşını atmak şerefi sayın Recep Peker 
kabinesinin feyizli eline nasip olsun. Dileğimi 
tekrarlarım. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Al
kışlar) . 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar; muhakkak ki, bu bayındırlık 
derdi bütün illerin derdidir ve bundan bütün il
ler ıstırap çekmektedir. Fakat ben öyle zanne
diyorum ki, Rize bu ıstırap çeken illerin içinde 
en başta gelmektedir. O kadar ki, bu memle
ketin içine gittiğiniz zaman sahile bağlanmış 
olan bir irtibatı vardır. Fakat meram etseniz 
de 50 metre kadar içeriye doğru gitmek ister
seniz bir yol bulamazsınız. Okadar ki, atla 
dahi gidemezsiniz. Gidemezsiniz, sözünü işit
tiğimiz zaman çok müteessir oluyoruz. Bu iti
barla başlanmış olan sahil yolunun devamı 
memleket için bir zarurettir. îcabederse vapur 
işletmeyebilir, fakat Samsun Limanına ayak 
basılınca kara yoluyla Ordu, Giresun, Trabzon 
tarikiyle Rize'ye gidebilmeliyiz. Bu itibarla 
Bayındırlık Bakanlığının sahil yolu üzerindeki 
önemle duruşlarına bütün samimiyetimle işti
rak ediyor ve hızının artırılmasını temenni 
ederim. 

İçeriye gelince arkadaşlar, 18-20 kilometre 
mesafeyi vatandaşlarımız yiyeceklerini sırtla
rında taşıyarak içeride bulunan hemşerilerine, 
vatandaşlara götürmektedir. Bunun içindir ki, 
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normal fiyatı 20 kuruş olan mısır Güney'ce 
kasabasında 45 kuruştur. Bunun içindir ki, Bi
ze'de hayat pahalıdır. Tuzun fiyatıda ucuz ol
duğu halde sırtta taşındığından, insan emeği mi 
nedir bilmiyorum. Orada tuz 30 kuruştur. Bi
naenaleyh içeriye olan yol irtibatımızın bir şek
le konulması için 34 imza ile gelen şu telgraf 
vardır. Sonra Çayeli ilçesinden gelen 18 im
zalı bir telgraf vardır. Vaktinizi almamak için 
bunları okumıyacağım. 

Sonra yine Rize'lilerin matbu uzun mektup 
şeklinde ricaları vardır. Belki bu ricayı hepi
nize de yapmışlardır. Meclisin alâkasını bu 
konu üzerinde celbedilmesi istenilmiştir. Bi
naenaleyh biz Sayın Bakanla lâzımgelen temas
ları yaptık. Kendileri Rize yolunun umumi yol 
plânına alınmış olmamasına rağmen Bakanlık 
bir formül bulacak ve Güneyce istikametine olan 
65 kilometrelik yola yakında başlanacağı vadinde 
bulundular. Ben bundan sevinç duyuyorum ve 
yüzüm acık olarak memleketime gidebileceğim 
kanaat m d avım. 

Arkadaşlar; köprülerimiz çok fenadır. Kurul
duğu gündenberi her sene 70 - 80 bin lira tamir 
masrafı verilmek suretiyle Pazar Kasabasiyle Ri
ze arasında, yahut Rize ile Trabzon arasmda ir
tibat temin edilebilmektedir. Binaenaleyh bu 
könrülerin 1947 senesinde betonarma olarak ya
pılması Tiropramda iken bu sene çıkarılmış oldu
ğunu ffördük. Ancak Giresun istikametindeki 
könrünün yapılacağım ve bundan sonra sahil 
yolunun Giresun'a kadar gideceğini görmüş ol
makla di$er bir vatan parçası bu bakımdan ikmal 
edildi '"in Jr>n sevindik. Hiç olmazsa bizim de bir 
köprümüzün betonarme va/nılmasını rica edece
ğim. Çünkü buradan hastalar sırtta naklediliyor. 
Sırtta olarak hasta bir adamın 13 kilometre me
safeye taşınmasının ne demek olduğunu kolay
lıkla takdir buyurursunuz. Burada rikkatinizi 
eelbetmck üzere fa^a edehivata girecek delilim. 
Fakat biz Rize Milletvekilleri bu işin takibedil-
mesini üzerimize vazife olarak almış bulunuvo-
rnz. Bizim İlimizde Taslıdere Könrüsü denilen 
bîr könrü vardır. Bu itibarla: bizim Taslıdere 
Kör>rı"müz en korkunç bir könrüdür. Tasavvur ede
mezsiniz. Bu masalardan daha büvük taşlar ere-
lir. köprüve vurur ve köprüyü do#ru denize 
gntürıir. Bövle zamanlarda Bayındırlık mü-
dı"Wi isin basma çceçer sabaha kadar çalışır, vali 
gelir, herşey gelir. Bu zamanlarda köprü ol-

,1946 0 : 1 
madığmdan çaydan sırtta adam taşınır. Posta 
irtibatı, hasta nakli, yolcu irtibatı herşey bozu
lur. Bu yüzden birçok sıkıntı içerisinde bulu
nuyoruz. Binaenaleyh dahilî yol siyasetimiz 
ele alınmışken Rize - îspir - Erzurum yolunun 
da gözönünde tutulmasında büyük bir zaruret 
vardır, öyle zannediyorum ki, Erzurum Mil
letvekilleri de bizim kadar enerji ile bu iş için 
çalışmaktadırlar. Çünkü coğrafi bakımdan 
Erzurum'un Trabzon'la alâkası büyüktür ve Rize 
- ispir - Erzurum yolu yapılmakla Erzurum -
Trabzon yolu 220 - 230 kilometre kadar kısalır. 
Yol yapılınca bu kadar kazanıyoruz. Ve bu yol 
yapılınca, affedersiniz koyun nakli ve dört 
ayaklı hayvanların nakli üzerinde daha iktisa
di bakımdan bizim kazancımız temin edilmiş 
olur. Ve Rize hinterlandı bu suretle açılır. Ve 
oradaki hemşerilerimiz de bundan çok istifade 
ederler. 

Binaenaleyh Rize'ye ait olan bu dertleri Sa
yın Bakanın nazarı dikkatine arzettikten sonra 
Çukurova üzerindeki mütalâalarımı arzediyo-
rum. 

Çukurova'da çalıştığım için, Tarsus'u çok 
iyi bildiğim için arzedivorum, burada kanal 
hafriyatı yapılmaktadır, öğrendiğime göre gele
cek senelerin kanal tahsisatı işine tahsis edil
miş olduğundan bu sene kanal işine devam 
edilemiyeceği söylenilmektedir. 

Arkadaşlar; bu kanal üç, dört metre derinli-
ğindedir, Adana'daki Baraj kapatılır ve orada
ki sular bu havaliye aktarılır. Biz bu kanalı 
böyle bir halde bırakırsak affedersiniz çocuk
ların orada yıkanması koyunların ve dört 
ayaklıların buradan geçmesi itibariyle kanallar 
bozulacak ve bunlar zamanla harap olacaktır. 
Binaenaleyh bu kanalların bozulmasında meyda-
nagelecek zaraı* kaç milyon lira tutacaktır ve 
acaba memleketin bütün, biliyorsunuz ilk ev
vel mahsul Çukurova'da idrak edilir, gerek hu
bubat olsun ve gerek pamuk olsun. Burada su
lama meselesi de çok önemlidir. Acaba Sayın 
Bakan Çukurova kanalları üzerinde bir düşün
ceye varıp ta bunların ikmali ciehtine gidemez 
mi ve bunların terkinden doğacak zararların 
önüno geçemezler mi? 

Sonra arkadaşlar; Tarsus içinde bir köprü 
vardır Tarsus çayı her sene taşar 20 - 30 bin 
dönüm arazi su altında kalır evler yıkılır can 
ve mal kayıbı olur ve bizim tonlarla hububatı-
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miz su altında kalarak mahvolur. Binaenaleyh 
benim o zaman yaptığım tetkiklere göre, Sa
hile 20 - 30 kilometre kalıncıya kadar bir sed 
yapılırsa, Bütün bu mıntıkanın hububatı, pa
muğu vesairesi zarardan ve tahribattan kurtu
lacaktır. Bu kanaat eğer fenni ise ve bunun fii
liyata geçmesi için biraz para da lazımsa, Ba
kanlık isterse halkla bir şirket kurabilir. Ora
da zenginler çoktur ve bu şirkete katılırlar. 
Böyle bir şirketle de bu sed yapılır ve bu su
retle de bu memleket senede 20 - 30 bin ton 
buğday ve saire zarar etmekten kurtulur. 

Sayın Bakanın Rize yol işlerine yönelttiği 
alâkanın gittikçe hızlanmasını çok rica ede
rim . Çünkü hakikaten vaziyet Rize'de tasav
vur edebileceğimizden çok daha ciddidir. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar; benim de Bayındırlık Bakan
lığından bir iki dileğim vardır. 

Bunlardan birincisi; seçim bölgem olan 
Hatay'daki Amik gölünün su irtifamm düşü
rülerek ve civarda bataklık halinde bulunan 
arazide drenajlar yapılarak büyük bir sahanın, 
memlektin ekonomisine, ziraatine hizmet ede
cek bir hale gelmesi için Cumhuriyet Hükümeti
mizin teşebbüs etmiş olduğu çok hayırlı bir iş 
vardır. Bunun üzerinde birkaç senedenberi ça
lışılmakta ve ilk iş olmak üzere Asi nehrinin 
mecrası temizlenrek su seviyesinin irtifamı dü
şürmek ve civarında hakikaten çok feyizli ve 
bereketli topraklar vücuda getirmektir. Fakat 
ben, son Hatay gezimde gördüğüme nazaran 
bu iş duraklamıştır. Epiyce zamandanberi de
vam etmiyor. Geçen sene buna mâni sebep ola
rak, şehrin içerisinde bulunan kârgir köprünün 
ayaklarının istinat ettiği taşların kırılmadığını 
ve bunları kırmak için ya köprünün oradan kal
dırılması veyahutta, yeniden bir köprü yapıl
ması şeklinde idi. ' Bilâhare bü taşların yekpa
re olmayıp bir takım molozlardan ibaret oldu
ğu, . bunların temizleneceği bu suretle suyun 
akıntıtısmm tezyit edileceği şeklinde bir malû
mat verilmişti. Fakat bildiğime göre bu iş de 
durdurulmuştur, ilerlemiyor. 

Şimdi, köprünün tevsii ve yeniden yapıl
ması mevzuubahistir. Bunun için neye karar 
verilecekse âcil olarak verilmesini ve biranevvel 
çok önemli olan bu gölün suyunun düşürülerek 
binlerce dekar arazinin kabili istifade bir hale 
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I getirilmesi memleket ekonomisi için, şüphesiz, 

çok ehemmiyetlidir. 
Bundan başka yine İskenderun civarında 

ufak tefek bataklıklar vardı, bir iki seneden
beri bunlar kurutulmağa çalışılıyordu. Bu de
fa gördüğüme nazaran bu iş de duraklamıştır. 

Bundan başka yine Amik Gölü'ne dökülen 
Afrin ve Kırıkhan civarındaki Karasuları 
vardır. Afrin mecrası dolmuş taşıyor ve civa
rında bataklıklar husule getiriyor. Bu da bir 
çok sahayı kaplıyarak oraları gayri kabili zeri 
bir hale getiriyor. Halk bundan çok muztarip-
tir; köylü bir çok emeğini bu uğurda keybedi-
yor. Karasu aynı vaziyettedir. Kırıkhan civa
rındaki bu su da taşarak bir çok köyleri su al
tında bırakmaktadır. Köylü çalışıyor, çabalıyor, 
emek sarfediyor, emeğini alamıyor. Bunlar da 
Bayındırlık Bakanlığınca ehemmiyetle nazarı 
dikkate alınarak afrin ve Karasu mecralarını 
tarayarak mümkün mertebe bir mecra içine alı
narak bu topraklar halkın ve memleketin men-
faatma uygun bir şekilde kabili zeri bir hale ge
tirilmesini Bayındırlık Bakanlığımızın yüksek 
himmetlerinden rica ediyorum. 

Diğer bir rieam da, bizim Dörtyol ilçemiz 
vaktiyle senede 120 - 130 milyon portakal ye
tiştirirken bugün en fazla mahsul aldığı sene an
cak 30 milyon verebiliyor. Sebepleri muhtelif
tir. Bu meyanda bir de bunların sulanması ve 
dağmık suların toplanıp kabili istifade bir ha
le getirilmesi ve burada turfanda sebzeciliği ve 
portakalcılığı daha ziyade inkişaf ettirebilmek 
için bu suların da kabili istifade bir hale geti
rilmesi halk tarafından temenni edilmektedir. 
Ben de bu dileklere tercüman olarak bu lüzumun 
yerine getirilmesini Bayındırlık Bakanlığımız-

I dan rica ediyorum. 
Geçensene ve evvelki sene arzettiğim gibi bu

gün de aynı ricamı tekrarlıyacağım İskenderun 
hakikaten en modern bir iskeleye kavuşmuştur 
ve bizim cenupta en ehemmiyetli iskele ve li
manlarımızdan birisidir. Fakat bu iskelemiz ve li
manımız cenup vilâyetlerimize bağlı değil gibi
dir. Çünkü Iskenderundan Kırıkhana kadar gü
zel bir şose mevcuttur, asfalttır, fakat Kırık-

I handan Hassaya kadar olan yolun bir kısmın
dan sonraki kısmı bozuktur. Gerek Bayındırlık 
Bakanlığının ve gerekse Hatay İli Vali ve alâkalı 
nafıa müdürlerinin gayretiyle bugün Kırkhan 

I da Hassa'ya bağlanmış bulunmaktadır. Ve bu yol 
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Hassa'dan Islahiyeye doğru gitmektedir. Yine v̂  
lâyetin alâkalı ve müteşebbis memurlarının gay
retiyle ve halkın yardımı ile bu yol üzerinde 
de tesviyei türabiye yapılmıştır. Fakat daha 
ileriye gidemiyor. Biz eğer bu yolu Islahiyeye 
kadar götürebilirsek, Islâhiyeyi Iskenderuna 
bağlarsak hem İskenderun Limanının ehemmiye
ti bir kat daha artacak ve hem de bu suretle ce
nup vilâyetlerimizin diğer bir kısmını da Isken-
deruna bağlamış olacağız. Bu mâruzâtımın se
bebi Hassayı Islahiyeye kadar iki komşu vilâye
tin müşterek gayret ve halkın yardımı ile yapıl
makta olan bu yola Bayındırlık Bakanlığımızın 
da uf a ̂  bir yardımlariyle biranevvel alâka gös
tererek Vu yolun ikmalini rica etmektir. 

Kendilerinden bu ricalarınım dikkat nazarına 
alınmasını ehemmiyetle tekrarlar ve sözlerime 
son veririm. 

BAŞKAN -— încealemdaroğlu. 
ALI RIZA INCEALEMDAROĞLU (Zongul

dak) — Sayın arkadaşlarım, Karadenizin incisi 
adiyle mâruf Amasra Limanımız vardır ki, Ka
radeniz yolculuğu yapmış olan birçok arkadaş
larımız bu Amasra Limanının önemini, yapıl
masındaki isabeti takdir ve teslim etmekte ba
na hak vereceklerdir. 

Amasra Limanı; asırlarca ihmale uğramış. 
tabiatin güzel sinesine yaslanmış şirin bir yurt 
bucağıdır. Amasrayı zaman zaman, Karadeni 
zin Çakaz burnu tâbir edilen burundan gelen 
demirler; mendireği kısmen oraya uzatmakla 
temin edilecek tahnaffuz tedbirleri, uzatılacak 
dolapkıranla kamilen, dolapların tehdidinden 
bu suretle korunmuş oluruz. 

Geçen yıl Bütçe Komisyonu inebolu, Amasra 
Limanlarının yapılması hususunda; Bayındırlık 
Bakanlığına gerekli yetkiyi vermişti. Bir kısmı 
ki takriben 50 bin liradır, mendirenğin tamiri 
ve methal limanının ıslahına ait olan masraf
ları göze almış programlarına ithal etmiş ve bir 
mütaahhide ihale etmek suretiyle limanın bazı 
kısımları 50 bin lira sarfiyle yapılması bir mü
taahhide verilmişti. Yalnız inebolu ve Amasra 
Limanlarının üç yıl içinde yapılması için gere
ken ödeneğin 1946 yılında sarfına izin verilmiş 
ve bunun da mütaahhide ihalesi gerekmekte idi. 
Zannediyorum ki, bu liman bu yıl bu ödeneğe 
dayanarak halen ihale edilmemiştir. 

Arkdaşlar; Amasra Limanı Karabük demir 
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ve çelik fabrikalarımızın yarınları için çok mü
himdir. Bu limanın mamullerini ve ithalâtını sağ-
lıyacak, karşılıyacak ve büyük bir ihtiyaca ce
vap verecek bir liman haline gelmesinde zaruret 
vardır. 

Binaenaleyh Amasra Limanmmın Mendirek 
ve soluğan denizlerini karşılıyacak limana ka
vuşması, makbul bir fedakârlıkla kısa bir za
man içinde az bir ödenekle, yıllara bölerek te-
zelden yapılması ve Karadenizin bir sığmak li
manı haline geirilmesinde istical etmek mecbu
riyeti vardır. Zonguldak Limanımız Karabük 
Demir ve Çelik Fabrikalarının ithalât ve ihra
catını karşılıyacak ve onun ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek durumda değildir. Bu noktadan 
Hükümetimizin programına dâhil bulunan Ka
rabük - Safranbolu - Bartın üzerinden Amas
ra 'ya inecek demiryolunun inşasının 1947 - 1948 
yıllarında inşa programına alınmış olduğunu 
zannediyorum. 

Bartın deresi; mansapla Bartın arasındaki 
mesafe takriben 9 mil kadardır, methali geniş
tir. Burası ztıraanla dolmuştur. Bundan takri
ben 60 yıl önce Bartın'la boğaz arasındaki Gür-
genpmar'ma kadar 200 - 300 tonluk vapurla
rın girdiğini ihtiyarlardan dinlemiştik. Bartın 
hakikaten o zaman hinterlandı geniş bir mm-
taka idi, Kastamonu, Çankırı ve Çerkeş'in is
kelesi idi. 

Çankırı ve Karabük demir yoluna kavuş
tuktan sonra, Bartın'ın hinterlandı tamamiyle 
küçülmüş ve bugünkü iktisadi durumu maalesef 
zaafa uğrıyarak sarsılmıştır. 

Hükümetimizin çalışma programı meyanıııda 
Bartın Boğazının, tathiri ve bir mendirek yapıl
masını esaslı surette ele aldığım görmekteyiz. 
Gönül ister ki en kısa yıllar içerisinde bu bo
ğazın temizlenmesi isabetli bir iş olacaktır. 

Arkadaşlar; İstanbul boğazından herhangi 
bir Karadeniz sahiline yolculuk eden arkadaşlar 
bilirler ki Balık fırtınasından, Ayandon fırtına
larından bir geminin kurtulmak, korunmak 
için limanlar aradığı ve günlerce dolaştıkları 
malûm olan hakikatlerdendir. Cumhuriyet Hü
kümetimizin, bilhassa Ereğli limanını yapmak 
suretiyle karadenizin en önemli bir ihtiyacını 
karşılmış olacaktır. Buna muvazi olarak Trab
zon limanının inşasının da ihale edildiğini şük
ranla öğrenmiş bulunuyoruz. 

Türk Deniz Ticaret filosunun selâmeti ve 
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korunması bakımından, her yerde olduğu gibi, 
Karadeniz'de Ereğli - Zonguldak - Bartın -
Amasra - inebolu ve Trabzon gibi bütün deniz 
taşıtlarımızı herhangi bir tehlikeden masun kı
lacak hale getirecek limanların 1948 ve en fazla 
1950 yılı sonunda nihayet bulmasını canü gö
nülden dilerim. 

Arkadaşlar birhassa Karadeniz halkının îs-
tanbulla irtibatı, bu motörlerle, yelkenli gemi
lerle açık denizlerdeki münakale hareketleri ara
sında bazı limanlara iltica edemiyecek, sıkı
şık vaziyetlerle karşılşırlar. İstanbul boğazın
dan 90 mil mesafede bulunan bir.de Kefken 
adacığı vardır. Gemiler yıldız Karayelden ko
runmak bu adaya iltica ederler, hattâ 2000 ton 
hacminde bulunan vaporlar da buradaki kaya
lar arasında kendilerini korumağa çalışırlar, j 
Havanın herhangi bir iyi zamanından istifade | 
ederek kayıkla bir tayfayı sahile gönderirler, j 
Sahilden telgraf merkezi bulunan bir yere gide- ', 
bilmek için saatlerce at üzerinde, yaya olarak da ! 
saatlerce uzakta bulunan Kandıra'ya giderek \ 
türlü güçlükler iktiham ederek bir postahane 
bularak, çoluk ve çocuklarım, gemi ve mal sa
hiplerini, selâmet haberiyle sevindirmek isterler. , 
Bu fedakâr Türk gemicilerinin fırtınayla boğu-
şark, günlerce komanyasız,aç kaldıkları da vâkı-
dır. Bu adanın bir an önce İslah ve yapılacak 
dalgakırana şiddetle ihtiyaç vardır. 

Kefken adasının takriben sahile olan mesa
fesi 500 metredir. Bu adanın ıslahının bir mil
yon lira ile yapılacağını 3 - 5 sene evvel duy
muştuk, etüdleri de yapılmıştı. Bugünkü vazi
yete göre Kefken adasına Bayındırlık Bakan
lığının dikkat nazarlarını çekmek bir memleket 
borcudur. Yapılırsa hayırlı bir iş yapılmış ola
caktır. 

Arkadaşlar, liman dâvasının önemi üzerin
de durmağa asla tereddütle durmağa mahal 
yoktur. Hayati önemi vardır. Türk Milletinin, 
Türk Devletinin, Türk inkilâbınm kıymetli 
eserleri meyanma girmiş bulunan Ereğli, Amas
ra, İnebolu, Trabzon gibi limanların yakın 
bir zamanda inşaasının hitam bulacağını bil
mekteyiz. Milletimizin varlığiyle ve şuuriyle, 
Türk inkilâbımn verdiği heyecanla 23 yıldan-
beri başardığı eserler meyanına Cumhuriyet Hü
kümetlerimizin büyük emekleri vardır. Diğer 
eserleri meyanına bunlar da katılacaktır. Bun
da şüphesi olanların, tereddütedenleri, bu halleri 
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bu memleketi karanlık görmek istemelerinin, 
kötü görüş ve zihniyetlerinin bir aksi olsa ge
rektir. Türk milleti, Millî Mücadele yılların
da geçrdiği en karanlık ve ümitsiz devirlerin
de, Türk milletinin elele vermek suretiyle. 
bütün gücüyle ve varlığıyla, savaş meydan
larında gösterdiği fedakârlığı, hattâ giydiği 
elbisesini, çorabını, paltosunu ordusunu ısıt
mak için yetiştirmeğe koştuğunu bilmiyenler, 
hakikati maskelemek istiyen, Türk gücüne, 
Türk fedakârlığına itimadı olmıyan zayıf ruh
lu bedbinlerin nurdan zulmete kaçan insanlar 
diye tavsif etmek lâzımdır. (Bravo sesleri.) 

Sayın arkadaşlar, kömür havzasının Türk 
endüstri hayatındaki kıymet ve ehemmiyetini 
takdir etmiyen hiçbir arkadaşımız yoktur. Zon
guldak - Ereğli sahil, şose yolunun biranevvel 
yapılmasına, başlanmasına lüzum ve mecburi
yet avrdır. Çünkü Kandilli ve Çamlı gibi kö
mür ocaklarımızın, bu havzanın en verimli bir 
kömür istihsal bölgesi olan, Kandilli, Çamlı'-
nm ve Kireçliğin sahil yoluyla, yahut bir 
hattı havai ile Zonguldak ve Ereğli'ye bağlan
ması lâzımdır. Armutçuk da, Kandilli'nin iş
letme bölgesi meyanmda bulunan Armutçuk'la 
Ereğli arası takriben 26 kilometredir. Bu 26 
kilometre yolun Ereğli Kömürleri işletmesi ta
rafından yapılması imkân dahilindedir. Bayın
dırlık Baknlığımızın bu işe el koymasını daha 
ciddî tutmasını bilhassa rica ederim. 

Sayın Bakan geçenlerde Zonguldak'a şeref 
vermişlerdi, maalesef bulunamadım. Ereğli'
ye kadar Tefen'i, Devrek üzerinden geçecek bir 
demiryolu ile bağlanmasında zaruret vardır. 
Bugün Karabük'te 40 000 ton demir isveç'e sa-' 
tılmış bulunuyor. Fakat taşıt imkânsızlığı yü
zünden sevkedilememiştir. Binaenaleyh, liman
lara muvazi olarak gidecek olan demiryolları-
mızm, bilhassa kömür diyarında, kara elmas 
bölgesinde bu hattın biranevvel yapılmasında 
katî bir zaruret vardır. 

Binaenaleyh, Zonguldak dediğimiz zaman kömür 
istihsal bölgemizin türlü ulaştırma vasıtalarına ne 
kadar ihtiyacı olduğunu 1.942, 1943 yıllarında 
ki buhran daha açık ve daha acı olarak gördük. 
Zonguldak - Kozlu arasında 5,5 kilometrelik 
şimendüfer hattının dar oluşu bu yönden tama-
miyle ve salim bir şekilde işletmeye arzedilme-
sine en kısa bir müddet zarfında bunu giderme
sini Bakanlıktan rica ederim. 
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Zonguldak îlini civar ilçelere ve bucaklara 

bağlıyan Çaycuma köpsürünün betonarmesinde, 
en kısa bir tarihte etüdleri yapılarak ve türlü 
mülâhaza ve ekonomik, politik yönden ele al
makta çok isabet olacaktır. Bunun yaıplması 
ile hakikaten çok hayırlı bir iş yapılmış ola
cağına kaniyim. Sayın Bakanın buna da el 
koyacağına güvenim vardır. Civar bucak, il
lerimizin tek muvasalasını karşılayan, bu ahşap 
köprünün önemini tebarüz ettirmeyi zait görü
rüm. Halkımız kışın bu yüzden çok sıkıntı çek
mekte bu yüzden de kasaba ve pazarlara ine-
memekten mütevellit teessürleri her gün art
maktadır. 

.1946 0 : 2 
Arkadaşlar, Türk Milletinin kaynağı, iman 

dolu bağrı, bu inkilâbm, en karanlık günlerin
de, en ümitsiz yıllarında hasta denen bir mil
letin şahlanarak bütün dünyaya haykırdığı yıl
larda, bütün yokluklara iktiham ederek ba
şardığı işler inkılaplar, eserler meydandadır. 
Bu eserler çoğalmıştır ve daha da çoğalacaktır. 
Bunu bilmiyenler varsa, dünü ve bugünü araş
tırdıkları zaman daha vazıh göreceklerdir. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — 14 Milletvekili daha söz almış
tır. Yemek zamanıdır. Bugün saat 15 te toplan
mak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,40 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Fahri Kurtuluş (Bize) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Arkadaşlar; elimizde 7 Baaknlığm bütçesi 

vardır. Yedi de katma bütçe vardır. Ayrıca 
başka tasarılar da vardır. Malûmu Âlileri 31 
Aralık Salı gününe kadar bütün bunları, mem
leketin ihtiyacı bakımından, bitirmemiz icabet-
mektedir. Bu bakımdan söz alan arkadaşların, 
bu vaziyeti gözönüne alarak konuşmaları ve 
kendilerinden sonra söz söyliyecek olan arka
daşlara da mümkün olduğu kadar söz söyleme
lerine imkân bırakmak için bu vaziyeti nazarı 
itibara almajarını bilhassa rica ederim. (Doğ
ru, kısa konuşulsun sesleri.) Yarın saat 10 da 
toplanacağız, bu ciheti arkadaşların yüksek dik
katlerine arzederim. 

RAŞİT BÖREKÇİ (Ankara) —Muhterem 
arkadaşlar, Bayındırlık Bakanlığının bütçe
si münasebetiyle, çok mühim ve esaslı gördü
ğüm bir konu üzerinde düşüncelerimi arzetmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Hükümetin bilhassa bayındırlık işleri üze
rinde mühim bir program hazırlamış olması iti
bariyle ehemmiyetini bir kat daha arttıran bu 
konu; (teknik eleman) meselesidir: 

Yüksek Mühendis, yüksek mimar, mühen
dis, mimar, fen memuru isimleri altında topla
nan ve Bayındırlık Bakanlığının esaslı temelini 
ve özünü teşkil eden bu teknik elemanlara bu
güne kadar gördükleri vazifenin, kendi kıy
metlerinin ehemmiyetiyle mütenasip bir ölçüde 
maddî bir karşılık veremediğimiz muhakkaktır. 

Bu kanaate vasıl olurken gözönünde tuttu
ğum ölçü bugündeki medenî dünya teknik ale
miyle, memleketimizde aynı zümrenin serbest 
hayatta temin etmiş oldukları refah seviyesidir 
Bugün Bayındırlık Bakanlığı topluluğunda me
mur olarak çalışan bu arkadaşların barem ka
nunları gereğince almakta oldukları ödenek, 
dışarıda serbest olarak çalışan ve hattâ teknik 
elemanları barem kanunları çevresi dışında bı
rakmış olan İktisadi Devlet teşekküllerinden ça
lışan arkadaşlarının temin etmiş oldukları ve 
almakta bulundukları mesai karşılıklarıyla nis
pet kabul edemiyecek derecede azdır. 

Bu itibarla Bayındırlık Bakanlığına dışarı
dan teknik eleman celbi mümkün olmadığı gi
bi kanuni hizmeti mecburiyetlerini doldurarak 
tam kendilerinden istifade edebilecek bir ol-
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gunnluk devresinde bakanlıktan ayrılanlar da 
pek çoktur. 

Cumhuriyet Hükümetinin son 23 yıl içinde 
başardıkları bayındırlık hamlelerinde bu arka
daşların büyük bir şeref ve başarı payı oldu
ğunda Meclisin, hükümetin ve bilhassa Bayın
dırlık ailesinin başında ve içinde yaşamış olan 
Sayın Başbakanımızın inanı bulunduğundan şüp-
h« etmiyorum. 

Hükümetin bayındırlık bütçesi içinde bu se
na için koymuş olduğu 72 milyon liralık, de-
miryol, yol, su, yapı ve imar işlerinin başarıl
masında en az para kadar bu teknik elemanla
rın da rolü bulunduğuna inanmıyacak bir va
tandaş tasavvur edemiyorum. 

Dişimizden, tırnağımızdan arttırarak bayın
dırlık işlerine tahsis ettiğimiz bu milyonlarca 
lirayı bilgilerinden, öz ve temiz duygularından 
şüphe etmediğimiz bu arkadaşların ellerine tev
di ediyoruz. 

Bu arkadaşlarımızın bazıları teknik ma-
kanizmalarm başında bürolarda, bir kısmı da 
bir çok mahrumiyetler içinde memleketin en 
ücra köşelerindeki iş sahalarında çalışmakta
dırlar. Elemekleriyle vücuda getirilen işle
ri makineleştirmek suretiyle, Bu işlerin hem 
sureti ve hem ucuza maliyetini temin için Ba-
yırdırlık Bakanlığının yapmış olduğu iş progra
mını takdirle karşılarım. 

Ancak bu programı tahakkuk ettirecek, bu 
makanizmayı işletecek yerli yerinde sevk ve 
idare edecek olan yine bu teknik elemanlardır. 

Sayın arkadaşlarım, bilgi ve emekleri mad
di ölçüde değerlendirilmek suretiyle her türlü 
geçim düşünceelrinden tecerrüt etmiş olan her 
hangi bir teknik unsur kafasını, kendisine 
emanet edilmiş olan bu milyonları yerinde ve 
hakkiyle harcamak için işletecektir. Bunları 
arzetmekle bu arkadaşlarımıza tam değerlerini 
ödemek suretiyle vereceğimiz maddi karşılık, 
Bayındırlık bütçesine en az mânasiyle bir yük 
teşkil etmiyeceğine ve daha fazla olarak ta 
bütçeden mühim tasarruflar temin edebileceğine 
kesin olarak itimat buyurmanızı rica ediyorum. 

Hiçbir şey düşünmeden kendisini meslekine 
ve işine vermiş olanların o işin gerek projesin
de ve gerekse tatbiki sırasında bazan milyonlar
la ölçülebilen bir tasarruf yolu bulabildiklerine 
rakamla ifade edilebilecek misaller pek çoktur. 

. 1946 O : 2 
Takdir buyuracağınızda şüphe etmediğim bu 

hakikatleri misaller vermek suretiyle mevzuu 
uzatmıyacağım. 

Ancak şurası da bir hakikattir k i ; serbest 
hayattaki ve diğer Devlet teşekküllerindeki ar
kadaşlarının maddi refah seviyeleriyle kıyasla-
namıyacak bir derecede değerleri karşılanamı-
yan dışarıda yüz lira kazanamamış bir vatanda
şa mutlaka burada 30 lira alarak çalışacaksın 
demek kanunlara, realitelere ve iktisadi ni
zamlara uygun değildir. Bu elemanlardan Ba
yındırlık faaliyetinin beklediği tam bir randı
man istemek ve onu bütün insanlar içinde bu 
camiada zorla tutmak mümkün değildir. Bun
dan dolayı kanuni hizmet müddetini dolduran 
birçok meslekdaşlar bayındırlık camiasından 
ayrılarak serbest hayata atılmaktadırlar. Bu 
boşalış bugüne kadar böyle olmuştur. Yarın 
fevkalâde haller zail olupta memlekette bayın
dırlık faaliyetinin büyük çapta artacağı yakın 
bir zamanda daha büyük bir ölçüde kendini gös
terecektir. Çok korkarım ki, bugünkü şartlar 
devam ettiği müddetçe Bayındırlık Bakanlığın
da yüksek mühendis, yüksek mimar, mühen
dis, mimar ve fen memuru olarak kalabilecek 
unsurlar verimli ve kemal devrelerini doldur
muş yaşlı zevatla kabiliyetleri zayıf, teşebbüs 
kudretinden mahrum insanlara inhisar edecek
tir. Yetişenler ayrılıyor ve yerine de kimse 
gelmiyor. Bu vaziyet dâhilinde memleket için 
hakikaten lüzumlu olan Bayındırlık programı
nı nasıl tahakkuk ettireceğiz? Düşünebildiğim 
bütün bu hususları hiç şüphesiz daha büyük bir 
kudret ve kavrayışla düşündüğüne ve düşü
neceğine inandığım Hükümetin, bu fedakâr ve 
ferağatkâr arkadaşların mesai karşılıklarını 
hariçteki değerleriyle mütenasip bir şekilde 
ayarlaması hususunda bütçeye katiyen yük ol-
mıyacak bir hal çaresi bulabileceğine emin bu
lunuyorum. 

Bu sene için 72 milyon olan ve bundan son
raki senelerde Hükümet programına göre daha 
da artacak olan Bayındırlık işlerimizin zama
nında ve hakkı ile başarılabilmesi için en çok 
(2) milyon lirayı geçmemekte olan bu yardımın 
karşılığı milyonlarımızın hakkı ile ve yerine 
sarfedilmesi suretile elde edilecek fayda ile ve 
kat kat fazlasiyle ödenecektir. Bu yardımın bir 
an evvel yapılmasını ve bu ya'rdımı temin ede 
cek olan tasarının biranevvel Büyük Meclise 
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gönderilmesini sayın Bakandan bilhassa rica e-
ediyorum. Bu suretle hem sayıca ve hem de bü
tün vasıflarca üstün bir Bayındırlık camiasının 
kurulmasına hizmet edilmiş olacaktır. 

Hükümete yeni Bayındırlık programında 
başarılar dilerim. 

AKİF EYÎDOĞAN (Kars) — Aziz arkadaş
lar; Bütçe yurdun gelir kaynakları, milletimizin 
çalışma gücü, âmme hizmetleriyle ilişkin olan 
türlü ihtiyaçlar üzerinde Parlâmentonun bir yıl
lık' tasarrufunu ifade etmekle beraber, geçen 
yıllarda başlamış olan işlere ait taahhütleri ih
tiva eden, bu yıl başlıyan işlerin gelecek, yılla
ra sâri taahhütleri de yine ait olduğu bütçele
rin bölümleri arasında yer almaktadır. Esasen 
Devletin ve milletin devamlı olan hayatı önün
de, yıllık bütçeler yapılan işleri gözden geçir
mek, hesaplaşmak yetkileri tazelemek, yine im
kânlarla yeni ihtiyaçları karşılamak bakımın
dan önemli bir parlâmento faaliyetidir. Bunun 
yanı sıra baştan sonuna kadar yapılacak yeni 
tesislerin gerekleşmesi kaç yıla mütevakkif ise Ş 
ona göre bağlanırlar; bunları yapmaktayız. ! 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz yüksek hu- j 
zurunuzda ilk sözlerimi hecelemek için bütçenin j 
tümü üzerinde söz almağa niyetli idim, kısmet 
olmadı. O vakit söz alsaydım başlıca altı konu 
üzerinde maruzatta bulunacaktım. 

Bunların dört tanesi bayındırlığı ilgilen
dirdiği için onlar hakkında arzediyorum. 

Birincisi yol mevzuudur arkadaşlar. Bugün
kü kabinenin başkanı olan Recep Peker 1940 da 
İçişleri Bakanı iken bir yol mükellefiyeti ka
nunu yaptık. İkinci Cihan harbini takip eden 
intibah ve içtiha açıklığı devresinde faaliyetleri
nin derecesi yaptıkları yolun kilometresiyle 
ölçülen idare ve fen adamlarımızın her ilde bir
birleriyle yarışırcasına yaptıkları gayretle Os
manlı İmperatorluğundan devraldığımız 15 bin 
kilometre üzerinde epeyce ıslahat yapmakla bera
ber daha 28 000 kilometre de muhtelif vasıfta, 
güzergâhlar üzerinde kısmen tesviye, kısmen 
şose, kısmen imalâtı sınaiye vücut bulmuştur. 

Arkadaşlar, 1929 da 1525 sayılı Şose ve Köp
rüler Kanunu ile memleketin yollar sistemi
ni kurmak şansı yine Bayındırlık Bkanlığı 
sırasında Peker'e nasip olmuştur. Fakat yol mev
zuatımızda yolu tarif eden, tavsif eden ve bir mem
leketin bütün münakale sistemi üzerinde kara 
yolların baştan sonuna kadar sınıflayan hüküm-

. 1940 O : 2 
ler henüz noksandır. Bir memleketin, Türkiye 
ölçüsünde bir memleketin acaba kaç bin kilo
metreye ihtiyacı vardır? Arkadaşlar, bazı müte-
meddin memleketlerdeki duruma bakacak olur
sak her beş yüz metrede bir yol geçiren dev
let vardır, mahallî idareler vardır. Bizim yol 
sistemimizi, yol ihtiyacımızı nazara alırsak tak
riben yüz nüfusu ihtiva eden beş kilometre ka
reye bir kilometre yol hesap edecek olursak 150 
bin kilo metre yola ihtiyacımız vardır. Şimdi 
bunların ne kadarına Vilâyet yolu diyeceğiz, 
no kadarına Devlet yolu diyeceğiz, ne kadarına 
şehir dışı yolları, ne kadarına köy dışı ve köy içi 
yol diyeceğiz ve bu yolların başlıca vasıfları ne-
le olacaktır. Yolun boyu arzani ve tulâni hudutla
rı neler olacaktır. Yol sınıflarına göre ne gibi şe
killer, vasıflar olacak ve buna tecavüz edenler, 
komşu olanlar neler yapmağa mecbur tutulacak
lar ve bunları yapmadıkları takdirde hangi teyit 
kuvvetleri tatbik edilecek ? buna ait mevzuatımız 
yoktur. Bu bakımdan Bayındırlık Bakanlığının 
bütün başka medenî memleketlerin mevzuatiyle 
kıyaslanarak ihtiyacımıza uygun bir yol kanunu 
getirmesine ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim. 

Arkadaşlar; biraz paradoksal gibi görünen 
bu mâruzâtımı beyhude telâkki etmiyeceğinize 
kani olarak arzedeyim ki, meselâ Osmaniye'den 
Feyzipaşa'ya giden bir yol vardır. Harbiumumi-
de askerlik etmiş olanların hepsi bilirler, bir 
çoklarımız bu yollardan geçmişizdir, Amanosla-
ra tırmanan bir yol vardır ki bu yolun iki tara
fı şimdi çiftçi bilhassa sulu zeriyat yapmakta
dır . Yer fıstığı ekmektedir. Ve bu fıstıkları 
sulamak için yolun muhtelif yerlerini şerha şer
ha yarmaktadır. Bu suretle tecavüz edenler ya
kalanıp adliyeye teslim edildiği zaman Osmani
ye adliyesi keyfiyeti tetkik için bir keşif he
yeti gönderdi. Acaba bu tecavüz edilen yer yol-
mudur değilmidir diye iş yerinde incelendi. 
Gidenler burası yol değildir dediler. Hakikaten 
yol değildi çünkü tecavüz edile edile burası 
yol olmaktan çıkmıştır. 

Bununla sözümü oraya getirmek istiyorumki 
yalnız inşaatı programlamak kâfi değildir. Ra
kıma da önem vermek lâzımdır. Bu bakımı yap-
mıyan, ihmal eden alâkalıları derece derece so
rumlu tutmak zorundayız. Şükranla arzolunur 
ki son yedi sekiz yıl içersinde Devlet bütçesin
den vücuda getirilmiş olan yedi sekiz bin kilo
metre kadar şosanm bakımına bizzat Devlet 
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elile hakkile ihtimam olunmaktadır. Yolun iki 
tarafları ağaçlanmakta, üstündeki çeşmeler ıııa-
tııur halde tutulmaktadır, yolu kışın kapatan 
karlar temizlenmektedir. 

Yine son yıllarda vücuda gelen 800 kilometre 
kadar parke ve asfalt yollarımız üzerinde de ay
ni ihtimamı memnuniyetle görmekteyiz. Fakat 
vilâyetlere terettüb eden, ikinci derecedeki vi
lâyet yolları üzerinde bakım işin mukadderi bir
az tesadüfe, biraz hevese Vilâyet meclisi 
umumilerinin vo valilerimizin göstereceği 
alâkaya, daha sonra da idarei hususi
ye bütçelerini seneden seneye, zaman zaman mâ
ruz bıraktığımız tesadüflere ve maceralara bağ
lı kalmıştır. 

Bugünkü mevzuatımız bakımından ele ala
cağımız, ve vilâyet merkezlerini birbirine bağ-
lıyan ve ismine Devletyolu denilen yollarımız 
vardır ki, bunların 20 bin kilometreye baliğ olan 
tümünün bakımını genel bütçeden üzerime 
alıyorum diyor. Bayındırlık Bakanlığı. 

liknci derecede, yine mevcut İdarei Vilâyat 
Kanununa göre kaza merkezlerini il merkezle
rine bağlıyan ve iskele ve istasyonlara bağlı
yan yollar ki, bunları da özel idare bütçe
lerinden ayrılacak tahsisatla vücuda getiril
mesi ve bakımının sağlanması iktiza eden yol
lardan olup bunların mecmuu da 30 kilometre
ye varmaktadır. Yolun bir kilometresinin bu
günkü rayiçlere göre bakımı asgari bin liraya 
tavakkuf eder. Bayındırlık Bakanlığı 1947 
den itibaren onbin kilometrenin bakımını de
ruhte ettiğine göre onmilyon lira yalnız bakı
ma gidecektir. Önümüzdeki seneler içerisinde 
kademe kademe oniki bin onbeş bin, 20 bin ki
lometre bakımı deruhte edeceğine göre önümüz
deki senelerde de o senelerin rayicini dahi aşa
ğı jhıkarı bugünküne uygun farzetsek 20 mil
yon lira yalnız bakım masrafına ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlar; işte Bayındırlık Bakanlığının 
başlıca programa alınıp 15 senede 20 bin kilo
metre yol yapacağım dediği mevzu bu 20 bin 
kilometre, yani az çok alt yapısı mevcut umu
mi gözergâhlar üzerinde kurulan 20 bin kilo
metrenin. kademe kademe seneden seneye ısla
hıdır. Hakikaten bu şekilde ıslah edilmiş yol
lar tozu ve çamuru az ve kış, yaz, 40 - 50 kilo
metre ortalama süratle gidilebilen geçit veren 
başlıca ihtiyaç yolları olacaktır. Bunun yani 
sıra yeni güzergâhlar üzerinde hâli arazide ya-
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pılması iktiza eden yol kısımlarına gelirsek, 
onun tesviyesiyle beraber stabilize olarak bir 
kilometresi 20 000 liraya çıkar. Yani c/c 75 ça
kıl, c/c 25 kum sathî kaplamalı tesviye ile bir
likte 20 000 liraya çıkar. Alt yapısı mevcut 
olupta üst yapısı esaslı olarak yapılması ica-
beden yollar için bir kilometresi için 30 - 40 
bin lira hesap etmek lâzımdır. Tesviyesiyle 
beraber yepyeni bir şosenin makadam olarak 
yapılması G0 000 liranın üstündedir. Bu şose
nin asfalt, katranlı yahut fennî kaplamalı ola
rak yapılacağını hesap edecek olursak kilomet
resinin 80 ilâ 100 bin liraya kadar kilometresi
ni hesap etmemiz icap eder. Bu bakımdan da o 
şekilde yurdumuzun ihtiyacı olan turistik yol 
nevinden de meselâ, bu Meclisin seçim dev--
resi içerisinde bize bin ilâ iki bin kilometre 
şosenin nasip olması için senede 30 milyon lira 
kadar yeni inşa masraflın göze almamız iktiza 
eder. 

Memleketin heyeti mecmuası ve yol ihtiya
cının tümü üzerinde bu maruzatıma seçim dai
remin ihtiyacı bakımından da bir iki kelime 
ilâve etmeme müsaadenizi rica ederim. 

Kars İlinde bugün muntazam köprüleri ile 
mükemmelen alt yapısı ve sınai imalâtı mevcut 
ve eni 10 metreden daha dar olmamak şartiyle 
1 200 kilometre boyunda şose mevcuttur. Bu 
şoselerden hiç olmazsa Kars'ı Erzurum istika
metine bağlıyan, kars'ı Balkaya Kömür ocak»-
larına bağlıyan, Kars'ı Artivin'e bağlıyan, 
Kars'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyan . istikametler 
üzerinde en az 450 - 500 kilometre kadarının 
bu Bayındırlık Bakanlığının deruhte ettiği bi
rinci 10 000 kilometrelik bakım şebejcesi içine 
alınmasını bilhassa rica ederim. Bu şekil, de
nilebilir ki, bugün 500 kilometre üzerinde, otu
zar bin liradan onbeş milyon liralık halihazır 
kıymetin hayatını kurtarmak için alacağımız 
tedbir ancak bunun bu şekilde Devletyolları 
içine almakla tahakkuk etmiş olacaktır. Yol 
dâvasının bu tafsilâta göre yıllık portesi 50 mil
yon tutacaktır. 

İkinci arzım sular hakkında' olacaktır. 
Aziz arkadaşlarım, Türkiyemizde 120 mil

yon dönüm üzerinde tarla ziraati yapıyoruz. 
susuz tarla ziraati yapıyoruz. Bu ziraatimiz ta-
biatiyle yıllık münavebeye tâbi oluyordu. Sula
dığımız takdirde mevcut arazide her yıl ckmok 
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suretiyle randımanı en aşağı iki hattâ dört misli
ne çıkaracağız. Cumhuriyet Hükümetlerinin üç 
parçada kabul ettiği 121 milyon liralık sulama 
programı ile memleketin başlıca 7 bölgesinde bü
yük sulama işlerine tevessül olunmuştur. 7 böl
gede birden başlamak ve bir nokta üzerine kuv
vet teksif etmemek biraz dağınık çalışma man
zarası gibi görünür ise de hakikatte öyle değil
dir. Arkadaşlar, yedi yerde başlamalıydı ve bu
na devam etmeliydi. Çünkü her başlanan işin 
mutlak başlandığı sene içerisinde bitmesinin im
kânı yoktur. Bütçe Komisyonunun Bayındırlığa 
ilişkin raporunda, sular kısmında İğdır'ın sulama 
işi hakkında bir işarete rastlamadım. Arkadaş
larımın yüksek malûmu olduğu üzere İğdır, Tuz
luca kazalarının bulunduğu Sürmeli Çukur deni
len tarihi ova Araş Nehriyle sulanır di. Araş neh
ri üzerinde bugün 19 kadar ampirik kanallar var
dır. Halk gider, eşikler kazıklarla ve taşlarla tak
viye edilmiş, bir nevi priz yaparlar ve buradan 
su alırlar. Bu hal komşu memleketle daimî ih
tilâfı mucibolur. Ondan başka da çiftçinin işe 
vereceği zaamnm üçte ikisini bel'eder. Çünkü 
çiftçiler en aşağı 10 - 15 kilometre ötede bu 
prizleri talikim etmek ve bu prizlerle uğraşmak 
mecbiriyetindedir. On yıl önce başlamış olan bu 
sulama şebekelerine şimdiye kadar yapılandan 
geriye büyük bir işi kalmamıştır. Atatürk ço
cuklarının yurtta sulh, cihanda sulh düsturu 
ile ikinci Dünya harbi sonu için beklediği iyiye 
doğru inkişafın tahakkukunda ve ilk imkânın hu
sulünde Bayındırlık Bakanlığının İğdır, ovası
nın sulamasını tamamlamağa ihtimam edeceğine 
şüphemiz yoktur. Büyük su işlerinin yanında 
Bakanlığın küçük su işlerine de atfettiği önemi 
şükranla karşılarım. 

Hakikaten memleketin bir çok 'yerlerinde az 
masrafla halkın emeklerini de katarak yapılacak 
ufak tefek sulama işleri ve belki senesi içinde ne
ticesi alınabilecek sulama işleri ilede ziraatimi-
zin büyük feyizlere erişeceğine eminim. Su bah
sini arzederken bataklıkların kurutulmasına da 
temas etmeden geçmeğe imkân yoktur. 

Arkadaşlar, meselâ Ceyhan tabileri üzerin
de, küçük su işi mevzuunda açık, zoraki vücude 
getirilen, suları boğarak ve zorlıyarak yapıl
mış bazı bataklıklar vardır ki bunların üzerinde 
ufak tefek bazı ıslahatla bu bataklık sahaları ku
rutmamız mümkündür^ Ve bunun için yine aynı 
küçük su işlerinde olduğu gibi senede iki üç 
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milyon liralık ufak bir fon temin edersek 
- arkadaşlar belki tetkik etmek imkânını bul
muşlardır - millî sağlık plânında görüldüğü gibi 
bunları döner sermaye haline getirmek suretiy
le ve toprak kanununun kabul ettiği hadler dâ
hilinde kurutulan yerleri kurutanlara satmak 
suretiyle ve bedelini döner sermaye fonuna 
iade etmek suretiyle yurdun ötesinde berisinde 
bir çok ufak tefek bataklıklar kurutulmuş olur 
ve bundan gerek sıhhi bakımdan gerek zirai 
bakımdan faydalanmak imkânı açılmış olur. 

Yine su işleri arasında içme sularına da te
mas etmekliğime müsaade buyurmalarını rica 
ederim. Aziz arkadaşlarım, Türkiyemizde 607 
yerde belediye vardır. Osmanlı İmparatorlu
ğundan devraldığımız, belediyesi müteşekkil 
merkezlerden yalnız dört tanesinde şöyle böyle 
tazyikli içme suyu tesisatı vardı. Bu 607 yer
den bugüne kadar 72 sinde tazyikli, sihhi içme 
suyu tesisatı vücut bulmuştur. Fakat bu 72 
merkezde böyle bir netice elde etmemiz, demek 
oluyor ki Cumhuriyetin ancak 23 ncü yılında 
nasip oluyor. Geriye kalan irili ufaklı kasaba
larımızı, merkezlerimizi tazyikli içme suyuna 
kavuşturmamız için bunun daha iki üç misli za
man bekliyecek kadar sabrımız ve vaktimiz 
yoktur. Bunun da yine döner sermaye halinde 
ve îller Bankasına her sene üç beş milyon lira ver
mek suretiyle Bayındırlık Baknlığı eliyle mi 
olur, malî Hazine eliyle mi olur, şehir ve kasa
balarımızın altıyüz yedincisine varmcıya kadar 
içme suyunu temin etmek Cumhuriyetin satvet 
ve şefkati bakımından elzemdir kanaatmdayım. 

Arkadaşlar; Birçok kasabacıklarımız muh
taç oldukları içme suyunu getirmenin tevak
kuf edeceği masrafı ne peşin olarak, ne de 15 
sene vâde ile ödeyebilecek durumda değillerdir. 
Onların içme suyu kaynakları o kadar uzak 
mesafededir, bu tabiatın bir kısır ve zorluklu 
raslayışıdır. Meselâ 8 bin nüfuslu İğdır kasa
bası işte o arzettiğim Araş'dan kasaba civarına 
gelen îiç kanalla içme sularını temin ederler 
ki, bu kanalların her biri üç beş köyün üzerin
dedir. Demek oluyor ki, 3, 5 köyün giydiği, 
çıkardığı, yıkadığı suladığı velhasıl muhtelif 
hizmetlerini gören su, kasabaya geldikten son
ra taştan süzülerek içilmektedir. Halbuki bu 
kasabaya 30 kilometre mesafede «Zor» suyu 
vardır ki, nefaseti Karakulak suyu derecesinde
dir. Fakat bunun kasabaya getirilmesi bugün 
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1̂ ,5 milyon lira demektir. Onun için birçok Av
rupa ve Amerika memleketlerinde olduğu gibi 
bizde şehir ve kasabalar arası içme suyu tağdi-
yesine doğru gitmek zorundayız. Çukurova'da, 
Bahçe, Haruniye, Osmaniye, Toprakkale, Mi-
sis, Ceyhan, Adana, Yenice, Tarsus ve Mersine 
kadar takriben 200 kilometrelik bir boru ile 
bütün bu kasabaları temiz, nefis ne diyeyim, 
İstanbul'da eskiden bildiğimiz Hamidiye suyun
dan çok daha âlâ bir su ile Ayran suyu ile tağ-
diye etmek kabildir. Bu da bugünkü rayiçle 
10 milyon liraya yakın bir para ile temin edi
lebilir. Arkadaşlar, bunlar için 99 - 100 sene
ye kadar uzun vadeli, edna faizle borçlandır
mak suretiyle hattâ Karzıhasen sulariyle ver
mek üzere şehir ve kasabalarımızın içme suları
nı sağlamağa çok ihtiyacımız vardır. Bütün bu 
su işlerinin yıllık portesi 40 milyon lira tutar 

Üçüncü arzım elektrifikasyon işidir. 
Arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğundan dev

raldığımız millî hudutlarımız içindeki toprak
larda başlıca 4 yerde elektrik santralı var
dır. Bugün bû aded, belediyesi müteşekkil 
180 merkezde 220 yi geçmiştir. Fakat bununla 
da yetinecek durumda değiliz Bir kere ge
çirdiğimiz harb yıllarında malzeme noksanının-
dan dolayı tesisatımız vasfından epiyce kaybet
miştir. Harp yılları içinde kurulan yerlerin 
de elektrik tesisleri kısmen dermeçatmadır, 
tamamlanması iktiza eder. Bunun yanında bu
günkü elektrik kilovat ücretleri esasen ne ih-
tiyacatı umumiyeyi ne de sanayi ihtiyacını ida
re edecek bir durumda değildir. Çukurova böl

gesini elektriklemek için Kadıncık'ta vücuda 
getirilecek su santralını hesaplattırdık; 12 mil
yon Hraya mal oluyor. Mersin'e, Tarsus'a, 
.Ceyhan'a Adana'ya, hatta Osmaniye'ye kadar 
£$ bin kilovat saat kudret tevzi edecek durum
dadır. Bugünkü istihlâk durumlarına göre he-
•Stp edecek olursak kilovat saatinin maliyeti yüz 
paradan aşağı olacaktır. Yok, tam randımanla 
ça_bşaçjak olursa bu maliyet elli paradan aşağıya 
İaebilir. Bu ihtiyaçları da karşılamak için mem
leketin .ötesinde berisinde şimdiye kadar etüd-
leri hazırlanmış işleri programa almak şartiyle 
senede 20 liraya ihtiyacımız olacağını tahmin 
ederim. Bu arada takriben sekiz sene evvel baş
lanmış ve tesisatı yarım kalmış olan Kars 
elektriğine Bayındırlık Bakanlığının himmet 
buyurduğu yardımdan dolayı teşekkürlerimi 
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sunmak için vesile bulmuş oluyorum. 

Dördüncü arzum, ev ihtiyacıdır arkdadaşlar. 
Mesken buhranı üzerinde muhterem huzurunu
zu yormak istemem. Sırf rakama dayanarak 
arzedebilirim ki, iki cihan harbi arasında Tür
kiye'de belediyesi müteşekkil yerlerde yeniden 
yapılmış ev ve apartmanlar yüz bin aileyi an
cak iskân edecek durumdadır. Geçmiş yılların 
bakımsızlığıyle, ihmaliyle tavsayan harb yıl
ları içinde belediye nizamatmdan kaçak olarak 
yapılan kulübe, baraka ve emsali temelsiz bi
naları göze alırsak, büyük müesseselerin merdi
ven altlarını, köprü altlarını, zelzeleden evleri 
yıkılıpta barakalarda oturanları, silıhi ve fenni 
mükellef apartmanlarda ve evlerde ev, ev üs
tüne oturanları, eski paşa konaklarında oda, oda 
yatakhane halinde oturanları hesaba katarsak da
ha Devlet ve millet eliyle (?00 000) ev yapmağa 
ihtiyacımız vardır. Bunun en aşağı % 10 u yani 
30 000 ni devlet ve devlete bağlı müesseselerin 
yaptırması iktiza eder. Ev işini de yurdun her 
yönünden tanzim etmek maksadiyle yakın devre
ler içerisinde bu ihtiyacı tamamlamamız için Dev
letin ve Devlete bağlı müesseselerin kendi me
murlarının vazifesine mahsus konuklar olarak 
bunları yaptırmak, tahakkuk ettirmek için ' ay
rıca senevi 20 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Muhterem arkadaşlar, epeyce başınızı ağrıt
tım, büyük milyonlardan bahsettim. Bütçenin tü
mü üzerinde görüşmek fırsatını bulsaydım şim
di ve altıncı noktalara ait maruzatımı da su
nacaktım. Onları arzetmek için ileride başka fır
sat arayacağım. 

Aziz arkadaşlarım; bütçe imkânlarla ihtiyaç
ların bir dengesidir. Her sene bu dengeyi ku
rar ve çözeleriz. Para rakamlarının Aziz Türk 
Milleti nazarında byük bir kıymeti yoktur. 115 
numaralı kanuun Birinci Büyük Millet Meclisin
de kabul edildiği gün, ki o kanun Erzincan ve 
Erzuruma kadar Ankara - Sivas demiryolunun 
temdidinin istikşafı hakkındaki Hükümete salâ
hiyet veren kanundur, o zaman Birinci Mecliste 
ikinci gurup vardı. Zorlu muhalefet vardı. O 
kanun alkışlarla kabul edildiği gün hazineyi ma
liyede 347 lira varmış. Muhalefetten herhangi 
birisinin aklına gelmemiş ki, Erzuruma kadar 
demiryolunun hangi paralarla temdit edeceksi
niz diye sorsun? O kanunun kabul edildiği tarih
ten 8 yıl sonra Sivas ta yalnız Ankara Sivas 
değil Ankara - Sivas - Samsun hattını, açmakla 
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beraber kömür hattı da açılmış bulunuyordu. i 

Arkadaşlar benim arzctmek istediğim ve ede
ceğim, 6 madde iein ihtiyaç olarak göze görünen 
nihayet senevi 200 milyon liradır. Bu 200 milyon 
lirayı gelecek yılların bütçeleri bize şüphesiz fe- i 
rah bahşedecektir. Fedakâr mütfennin gençli
ğimiz yurdun imarı ve kalkınması işinde de can- j 
la başla şimdiye kadar çalıştığı gibi gene çalışa
caktır. Yol dâvasına gerek İçişlerinin başında ge- ! 
rek Bayındırlığın başında, gerekse bugün Ka
binenin basında bulunan Peker'in bu kalkındır
ma imkânlarını elde etmek yolundaki şansı 
acıktır. Amali erbaaya gel em iyen Türk mille
tinin değerli çocuğu Cevdet Kerim încedayı 
bütün çalışkanlığı ile Bayındırlık işlerinin ba-
şındndır. Arkadaşlar; Türkiye'nin bütün yıl
lar bütçelerinde olduğu gibi 1047 yılı bütçesi 
de az veren fakat candan veren Türk milletinin 
bütçesidir. Bu bütçeye dua sinmiştir, bereketi 
içindedir. 

Bu sözlerim ile 1947 bütçesi rakamlarını ne 
bir kuruş ilâve ve ne de bir kuruş tenzil için 
değil, Perşembenin işini Çarşambadan pişirmek 
ve fikirleri hazırlamak düşüncesiyle gelecek se
ne için temennilerimin nazarı dikkate alınması 
için arzediyorum. 

Başınızı ağrıttım. Arkadaşlarıma başarılar 
dilerim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir nokta hakkın
da Yüksek Heyetinize mâruzâtta bulunmak is
terim. 17 arkadaşımız daha söz almış bulun
maktadır. Bunların beheri 10 ar dakika söyle
se 170 dakika eder. Şu halde Bayındırlık Ba
kanı ancak 19,<°>0 da kürsüye çıkabilecektir. Bu 
itibarla arkadaşlarımızın kısa söylemeleri muva
fık olaacğmı zannediyorum. Aksi takdirde, 
arada yeterlik takriri geleceğinden, bazı arka
daşlarımız konuşamıyacak durumda kalacak
lardır. 

Söz Niyazi Aksu'nundur. 

NİYAZt AKSU (Antalya) — Sayın arka
daşlar,, çok küçük bir ricada bulunmak için, 
ulanarak huzurunuza çıktım. Hepinizin tanıdı
ğı güzel Antalya'nın su, sular altında ezilen 
düşen küçük ve kültürlü bir kasabası vardır. 
Onu siz de tanırsınız, Elmalı. Bu memleketin 
bütün ova arazisi su altındadır. 50 - 00 bin dö
nüm arazisi uzun yıllar ekilmediği gibi, etrafa 
saçtığı sıtma zehirleri yüzünden buralarda nıe-
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/arlıklar köysüz kalmıştır. Bavmdırlık Baka
nından bu sene bu rröl işinin halli için istirham
da bulunmağa geldim. Ümit ederim ki, yeni 
sene idinde, arzettiğim bu Kara ve Avlan göl
lerinin kurutulmasının etüdlerinin yapılmasına 
karar verilsin. Bu çöller kurutulacak olursa 
150 - 200 dönüm kadar arazinin sulanması ka
bil olacaktır ve kurutulma masrafını koruya
caktır. 

Bavmdırlık Bakanından bu sene hiç olmaz
sa bu isiu etüdlerinin yapılmasını çok istirham 
edeceğim. 

SEDAD PKK (Kocaeli) — Efendim Yüksek 
TTcvetinizin yalnız bir dakikasını istirham ede
ceğim. (TTay Allah razı olsun sesleri.) 

Efendim : bütün dünyanın ticaret bakımın
dan Orta Anadolu'va açılan en geniş, en ra
hat. kapısı tzmit köfezidir. İstanbul'da bir li
man yapılması mevzuubahîstir. Ticaret filomu
zun artacağı ve ticari inkişaf düşünülürse, 
bir günde sekiz, on tane yabancı geminip bu 
memlekete gelip gittiği hesap edilirse, İstan
bul'da bu işleri görmeğe kâfi gelecek bir liman 
tesisine imkân yoktur. Şu halde Tstanbul lima
nı ve Anadolu ticareti mevzımbahis olduğu za
man îzmit körfezi gayrikabili ihmaldir. Bunu 
Sayın Bakanın da benim kadar takdir ettiğine 
kaniim. Yalnız bu mevzuu belki bugün için ele 
alacak vaziyette değildirler. Bunun inceleme
lere tâbi tutulmasını niyaz ederim. (Bir daki
ka oldu sesleri.) Yarım dakika daha niyaz 
ederim. ' 

Ktcaeli Vilâyetinde sulama işleri harikula
de faydalı neticeler verecektir. Adapazarı'ndan 
TTendek'e giderken bir şerit halinde, geçtiği
niz şosenin iki yanını, küçücük bir dere ber
bat etmektedir. Bu küçücük su meram anlar 
bir hale getirildiği zaman 1/40 - 1/50 verecek 
kudrette vâsi topraklar elde edilmiş olacaktır. 

üçüncü niyazım, Kocaeli Vilâye+inin 15 se
ne evvel nahiye iken kaza olan talihsiz bir Kara
su Kazası vardır. Tiâlâ vilâyete bir şose ile bağ
lı değildir. Üç ay evvel Sayın Bakandan. Înce
dayı'dan niyaz ettik, rica ettik. Hakikaten 
alâka gösterdi, maddeten yardım etti. Him
meti var olsun. Amma önümüzdeki sene de bu 
yardımı kesmemesini ve bu yolu tamamlanma
sını rica ve niyaz ediyorum. 

AMİRAL ŞÜKÜR OKAN (Kocaeli) — Say
gı değer arkadaşlar, Bayındırlık Bakanlığı 
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bütçesi mevzuubahis olurken .benim kürsiye 
gelmemin sebebi, bu .konuda limanların da 
bulunmasıdır. Geçen devrede bu hususta bazı 
maruzatta bulundum. Bugün yalnız iki şey için 
rica edeceğim. Diğer limanlar hakkında sayın 
arkadaşlarım uzun tafsilâtta bulundukları için 
onu tekrara lüzum yoktur. Ancak en mühim 
limanımız olan Ereğli Limanımızın yapılmasına 
başlanmıştır. Yakında oradan gelen bir ar
kadaşımdan aldığım habere göre işler yolunda 
gidiyor. Benim ricam bu dalgakıranın biraz 
daha uzatılmasıdır. Çünkü bu liman Kömür 
Havzamıza pek yakın olduğu için gemiler Ka-
radenizin müthiş fırtınalarında buraya iltica 
ediyorlar. Yani evvelemirde bu liman bir melce 
haline gelmelidir. Nevakit Zonguldak'tan dc-
miryollavımız Ereğli'ye gelirse karadaki tesisat 
ozaman da yapılabilir. Yani maruzatım, dalga
kıranın büyük olması ve birçok geminin icabın
da oraya iltica edebilmesini sağlıyacak durum
da olmasıdır. Çünkü, hepinizin malûmu ol
duğu üzere bazı seneler burada 30 * 40 gemimiz 
karaya gidiyor. 

Sonra, arkadaşım İncealemdaroğlu'nun da 
temasettiği üzere İstanbul'la Zonguldak arasın
daki ufak, tabiatın yarattığı bir Kefken Lima
nımız vardır. Burada Ada ve Fener vardır. 
Aynı zamanda yanında bir de ufacık Taş, Ada 
vardır. Bütün İstanbul mahrukatını ekseri mo
tor ve yelkenliler buradan naklederler ve fır
tınaya tesadüf ettikleri zaman buraya sığın
maya mecbur olurlar. Yalnız burada 200 - 300 
metrelik bir aralık vardır ki, bunun kapan
ması icabeder. Çünkü orada şimdiye kadar 
pek çok zayiat vermişizdir. Hem bu zayiatın 
önüne geçmek, hem de Ereğli'den istanbul'a ge
len ufak merakibin sığınması için bu lâzımdır. 
Bu arzettiğim yer için bir proje yapılmıştır. 
Bu projeyi gördük, tetkik ettik. Lâkin bu pro
je 2,5 milyon liraya çıkar. Hükümetin bu ka
dar isteklere ve diğer mühim ihtiyaçlar karşı
sında bunu , yapması kabil değildir. Ancak 
şimdi yapsak bile ben bunu lüks diye* tavsif ede
rim, yalnız arzettiğim. bu aralığa taş dökmek 
veyahut eski bir iki megiyi batırmak sure
tiyle bu maruzatım temin edilmiş olur. 

Şimdiye kadar arkadaşlar beyanatlarında 
haklı olarak Hükümetten çok şeyler istediler. 
Ben büyük işler karşısında birşey talep etmek 
için biraz düşünüyorum. Hakikaten istemek ve 
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| tenkit etmek kolaydır. Lâkin gel de yap bakayım. 

Bunun için benim maruzatım yalnız Ereğli Li
manı yapılırken, orada hazır vasıtalar da var
dır, tabiî kışın mümkün değildir- şüphesiz, fa-
kat önümüzde bahar geliyor, çok rica ediyo
rum ufak bir himmette bulunurlarsa bundan 
pek çok istifade edilecek ve merakip zayia
tının önüne geçilmiş olacaktır.. 

Ufak bir ricam daha var. Yalova Limnmmn 
önünde bir mendirek vardır. Orada ufak bir 
dere de akar: İstanbul'un mahrukatını oradan 
motorlar ve yelkenliler temin eder. Marmara 
küçük bir denizdir amma sert Şimal rüzgârları 
estiği zaman büyük gemiler bile işliyemez. Hat
tâ öyle zamanlarda Bandırma'ya giden vapur
lar yolcularını çıkaramadan İstanbul'a döner
ler, biliyorsunuz. Şimal rüzgârları estiği zi-
man Yalova'da merakip -barınamaz. Hattâ va-
porlar bile iskeleye yanaşamaz. Şimdi oradaki 
gemiler; zaten o maksat için de bir dalgakıran 
yapılmıştır, üstünde feneri de var. Bu gayet ba
sittir. Yalnız dere orayı doldurduğu için me
rakip böyle havalar çıktığı zaman, boşuna ma-

j zot yakarak Heybeli veya Büyükada'nm Ce
nup cihetlerine sığınırlar. Çünkü derenin içine 
giremiyorlar. Bu da nedir biliyor musunuz? 
Bir haftalık is. Bir tarak konsa pek büyük is-

ı tifade temin edilir ve istanbul'un mahrukatı bn 
vesilevle sekteye uğramaz. Maruzatım bundan 

I ibarettir. 
I BAŞKAN — Refik Ahmet Sevengil. 

REFİK ATTMED SEVENOlL (Tokat) — 
I Muhterem arkadaşlarım: Bavındırlık Bakanlı-' 

m bütçesini ilgilendiren konulardan yalnız bir 
I tanesine temas etmek istîvorum. Deprem jrör-
I mii'î verlerin imarım ve burada yasavan halkın 
j kalkınmasını sağlamak için Bavındırlık Bakan-
I lı*! bütçesine her sene ödenek kovuvoruz. Ta-
I b'atin kahrına .uğramış va,tan topraklarını imar 
j etmek hususunda bütün meclisin samimî nlâ-
j kası ve heveeanı her sene taze bîr surette de

vam edivor. Hükümet mümkün olan rakamı hu-
ra^f, o-ptirmis-Hr . bütçe encümeni malî sarf! a -

i nn imkânı ile ha»lı olarak bu rakamı kabul 
i etmiştir . Sbmdive kadar 1040 senesinden 104G 

vıbna» kadm\ dc-nrem förmüs verlerin imarına 
i \rn İmrpdaM .hn^lnn kalkınmasına "23.K mîlvon 
i 
• lira sarfetmiş bnlnnuvoruz. Bn paralarla hüfcfi-
I met konaklan, okullar, ce^a evleri, karokollar 
' inşa edilmişi ir; Ayrıca da özel idarelere, Bele-
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diyelere ve halka yardım edilmiştir. Bayındır
lık Bakanlığı bu bölgelerdeki resmî binaların 
inşasını tamamlamak için hazırladığı pilân ve 
programda bu günkü rayice göre en az onal-
tı, onyedi milyon liraya ihtiyaç olduğunu belir
tiyor. Bu mıtakalardaki özel idarecilerin, bele
diyelerin ve halkın ihtiyacını karşılıyacak olan 
rakam elbette bu yekunun dışındadır. 

Şimdiye kadar her sene bütçenin imkânı nis
petinde bu işe ödenek ayrılmış ve hakikaten 
bir çok faydalı işler yapılmıştır. Fakat yapıl
ması gereken daha fazladır. Temponun hafif tu-
tuldlğundan bahsetmek istemiyorum: Sözleri
min başında da işaret ettiğim gibi, mümkün 
olan yapılmaktadır. Fakat bu işin uzun bir za
mana taksim edilmeden büyük bir hamle ile 
ve daha kısa bir zamanda iyi neticelere vardırıl
ın ası zarureti meydandadır. Arkadaşlar, bundan 
iki sene evvel Hükümet Büyük Millet Meclisine 
bir kanun teklif etmişti. Bu kanun yersarsmtı-
smdan evvel ve yersarsmtısmdan sonra alınacak 
tedbirler hakkında bir kanundur. Adalet, Büt
çe, Sağlık ve Sosyal Yardım, îşleri ve Baylmdır-
lık Komisyonlarından, yani Meclisinizin beş ko-
komisyonundan seçilmiş üyelerden mürekkep 
bir Karma Komisyon bu kanunu tetkik etmiş, 
yüksek heyetinize sevketmiştir. Bu kanun yüksek 
heyetinizin tasvibinden çıkmıştır. Bugün hükmü 
tatbik mevkiinde olan bu kanunun bir 27 nci 
maddesi vardır. Bu made aynen şudur: «Birinci 
derecede yersarsmtısı neticesinde harab olan 
veya zarar gören bölgelerin süratle inşası 
ve kalkınmasını kolaylaştırmak ve ayrıca 
yurda dayanıklı, fennî sıhhi ve ueuz mes
ken yapmağı sağlamak üzere 3460 sayılı ka
nun hükümlerine tâbi ve Nafia Bakanlığına 
bağlı bir İktisadi Devlet teşekkülü kurulur,». 

Bu teklif, kanunun Meclis komisyonlarında 
incelenmesi sırasında, ileriye sürülmüş, ıızun ko
nuşmalardan s^nra memleket için faydalı, lü
zumlu ve zaruri görülerek komisyonca kabul 
edilmiştir. Bu suretle de yüksek heyetinize ar-
zedilmiş ve Meclisin Yüksek tasvibine iktiran 
ederek kanunlaşmıştır. Bayındırlık Bakanından 
ricam, =bu kanunun bu maddesinin işletilmesi
dir. Bu, Bayındırlık Bakanlığına bağlı bir İkti
sadi Devlet teşekkülü olacaktır. Bunun esasla
rının hazırlanması uzun tetkik mevzuudur. Crer-
çi evvelce Meclisin 5 komisyonundan müteşek
kil komisyonda bu mevzu konuşulurken etraflı 
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müzakereler geçmiştir. Fakat bugün için yük
sek heyetinizce bir kaçar mevzuu olmadığı için 
bunlara temas etmek istemiyorum. Yalnız mev
cut bir kanunun ve Büyük Millet Meclisinin 
lüzum görerek bir kanıma ilâve ettiği hükmün 
yerine getirilmesinde zaruret ve memleket için 
büyük fayda, mülâhaza ediyorum. 

Baynıdırlık Bakanlığı bu mevzuun tatbik 
şeklini incelemelerine esas olarak alırsa, bunu 
tetkikin varacağı tekemmül şekline ve derece
sine göre Hükümetten geçirir ve Yüksek Mecli
sinize getirirse deprem görmüş yerler bölgesinin 
kısa zamanda kalkınmasını sağlamış olacaktır. 
Aynı zamanda, hem Meclisin bir arzusunu ye
rine getirmiş, hem de bir kanun hükmünü tat
bik mevkiine koymuş olacaktır. Bundan doğa
cak faydalar da çoktur. 

SALÎM ALTUÖ (Erzurum) — Sayın arka
daşlar ben de yüksek müsaadenizi sui istimal et
meden maruzatta bulunacağım. Evvelemirde Er-
zurumun müzmin bir derdi olan Karasu batak
lığını doğu seyyahatlcrinde gezip görmek ve ya
kından tetkik suretiyle Sayın Bayındırlık Bakanı 
încedeyı'nm gösterdiği alâkayı şükranla karşıla
rım. Bu güzel ve yerinde jesti bataklığın bu yıl 
kurutulmağa başlanacağının kesin bir teminâtı 
olarak kaydederim. 

Arkadaşlarım; doğuyu batıya bağlayan bü
yük ticaret yolunun üzerinde büyük bir köprü 
vardır. Bundan tam 700 sene evvel Saltıklardan 
emir Çoban tarafından Araş üzerinde kurulan 
ve Çooan Dede Köprüsü nâmiyle anılan bu b ü 
yük Türk âbidesinin eşine yurdumuzda az rast
lanan bu muhteşem sanat eserinin ayaklarını ma
alesef sular oymuş ve zedelemiştir. Ayaklarının 
veya tahkim setlerinin bir kısmını sular alıp gö
türmüştür. Bu yıl Pasin'de dolaşırken bir kaç 
arkadaşla Milletimizin Sanat dehasını dünyaya 
haykıran bu köprüyü hayranlıkla birazda yürek 
sızısı ile bir kerre daha ziyaret ve temaşa ettik. 

Zamanla daha büyük rahneler açılacağı mu
hakkak olduğundan az bir masrafla tamiri müm
kün olan bu âbideyi kurtarmasını Suyın înceda-
yıdan rica ederim. • 

Baymdrılık bütçesi konuşulurken Rize, ts-
pir - Erzurum yoluna temas etmeden geçemi-
yeceğim. Erzurum îli, bir îlçesi olan ispir ile 
bu güne kadar şose ile irtibat femin edememiştir. 
Bundan sonrada uzun zaman îl bütçesi bu irti
batı temine muktedir olamıyacaktır. Bu yolun 
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devlet eliyle yapılması bu bakımdan lâzımdır. Bu 
yol denizi 100 kilometre gibi yakın bir mesafeye 
getirmesinin taşıdığı ekonomik mâna bakımın
dan da daha ehemmiyelidir. Rize ve Erzurumun 
müşterek inkişafı için çok lüzumlu olan bu yol 
hakkında arkadaşım Dr. Fahri Kurtuluş'un te
mennilerine bütün gönlümüzle katılıyoruz. 

RECAİ GÜRELÎ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlarım, Cumhuriyet Hükümetlerinin, Cum
huriyet devrinde her gün artan verimli çalışma
ları arasında Bayındırlık Bakanlığının memle
ketin imarı hususunda gösterdiği büyük alâka 
ve çalışma hakikaten teşekküre ve takdire değer 
mahiyettedir. Bunu, ancak bütün milletin takdiri
ni kazanan, bu çalışmalarını ancak aramızda ol-
mıyan Demokratlar göremiyorlar. Fakat biz 
ve bütün millet, bütün bu çalışmaları görüyo
ruz ve göksümüz kabarmaktadır. 

Bugün Bayındırlık bütçesinin müzakeresi 
münasebetiyle ben de memleket işlerini ilgilen
diren bazı konular üzerinde durmak istiyorum. 
Arkadaşlar söyliyeceğim konular üzerinde bi
rinci derecede, demin de Refik Ahmet arka
daşımın temas ettiği, deprem mıntıkasına, bil
hassa kendi seçim daireme ait bir konudur bu. 
Biliyorsunuz ki, arkadaşlar 1939 yılında, Tokad 
İli bütün mülhakatıyla depreme uğramıştır. 
Bundan sonra geçen yıl aynı zamanda Tokad 
merkezini seller basmış ve aşağı yukarı bir 
milyon lira kadar bir zarar ve tahribat yap
mıştır. Bu meyanda bazı vatandaşların haya
tına da son vermiştir. Arkadaşlar her sene be
nim bildiğim bu âfet Tokad'da cereyan etmek
tedir. Nitekim 324 yılında gelen selden bin ki
şi kadar ölmüştür, bu kayıtlarla müspettir. 
Binaenaleyh bu memleketi hakikaten bu afet
ten kurtarmak için Bayındırlık Bakanlığının 
bu uğurda fedakârlık yapmasını rica ederim. 

Arkadaşlar ben bütçeyi gözden geçirdim. 
610 ncu bölümün birinci madesinde zelzele böl
gesine yardım diye bir milyon 425 bin lira tahsisat 
konmuştur. İkinci maddesinde yangın, sel, yer 
kayması ve çömeleri gibi âfetlerden zarar gö
ren bölgelere yardım olarak 50 bin lira konmuş
tur.. Arkadaşlar bu sel baskınının önüne geç
mek için bütçeye konan bu 50 bin lira tahsisa
tın «bu belki başka yerleredir», kâfi gelmiyece-
ği pek açıktır. Bundan evvel Sayın Bayındır
lık Bakanı Cevdet Kerim arkadaşımdan da ri-
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I cada bulunmuş ve kendileri de yaitte bulun-

muşlardı. Şimdi bu 50 bin lira dikkatimi çek
ti. Acaba bunun başka bir bütçede yeri var 
mıdır, yok mudur? Bunu anlamak istiyorum, 
Sayın Bakandan rica ediyorum. 

Sonra ikincisi: Arkadaşlar yine Tokad böl
gesine aittir. 1939 da depremden tamamen yı
kılan ve yer ile bir olan Reşadiye İlçesi depre
me uğradı hem de bir yangın dolayısı ile tek 
bir ev kalmamak şartiyle yandı. Bu âfetlerde 
birçok vatandaşlarımız da hayata gözlerini yum
dular, Allah cümlemize ve milletimize sağlık 
versin. Bu kasabanın yeri değiştirildi. Fakat 

[ arkadaşlar Hükümet binası henüz yapılmadı. 
1939 yılmdanberi burada Hükümet binası yapı
lacak diye vaitler yapılmaktadır, nedense sıra
ya giremedi. Hiç olmazsa bu yıl bütçesinden 
burada barakalarda oturmakta olan memur ar
kadaşları kurtarmak ve halkın işlerinin aksa
tılmadan yürümesi için, bu sene bütçesinden 
buradaki Hükümet binasının yeniden yapılma
sını bilhassa rica edeceğim. 

Bundan maada arkadaşlar, Erbaa'ya geçen 
sene de olduğu gibi, bu sene de yardımın bir 
az daha artırılmasını rica edeceğim. Bu kasa-
banmda yeri değiştirilmiştir. Fakat bu yer de
ğiştirme tamamlanamamış ve halen eski yerin
de 300 - 400 ev kalmıştır. Kanuna göre, bu yıl 
yardım edilmezse burada kalanlar mağdur ola
caktır. Buraya da âzami yardımın esirgenme-
mesini rica ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir arkadaşlar. 
EŞREF DİZDAR (Giresun) — Efendim; 

filhakika bütçe müzakerelerimiz çok uzun sürü
yor, Sayın Bakanımızın tensipleri veçhile ben
deniz pek uzun konuşmıyacağım. Yalnız beş 
dakikanızı bana bağışlamanızı rica edeceğim, 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, Giresun 
kış mevsiminde hafif veya şiddetli hemen her 
gün fırtınalara gökşünü açan bir yalı şehridir. 
Birçok memleket evlâdı, geçimleri denizcilikle 
olan zavallı kayıkçılarımızdan on, onbeşi her 
yıl şiddetli fırtınaların heybftli ve zâlim dal
gaları arasında ka 'r ı deryaya gömülür, veya sa
hilin kayalıklarına çarpa çarpa parçalanırlar, 
yok olurlar. 

Bu manzara, arkadaşlar; bilseniz ne kadar 
feci ve ne kadar canin;aşfır. Denizde bu zaval
lılar dalgalar arasında feryaliaı* içinde eı.ı ve-

I rirken, onların dışarıdaki babaları, anaları, 
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çocukları feryatlar, figanlar içinde elem »ayna
larını göklere çıkarıyorlar. Düşününüz ki, ar
kadaşlar; denizde kayıkçılar boğulur karada 
onlaıın aileleri efradı ve herkes gözleri önünde 
çırpman, ve can veren bu zavallıların imdat
larına koşamazlar. Ancak teessürle seyirci 
kalırlar. Çünkü, tahriş, için hiçbir çare yok
tur ve memleket bir mateme bürünür. Nakil 
vasıtası olan çaparlar da parçalanır, sigorta
sızdır. Çünkü bu nevi mavnalar sigorta edil
mezler. Hem can gider, hem mal gider. Geride 
kalanlar da sefil ve perişan olurlar. 

Bundan tam on yıl evvel, ki, bu fırtınalar
dan en şiddetlisi zuhur etmiş, Giresun'un 15 ka
dar mavnasını parçalamış, 20 - 25 evlâdını yok 
etmişti. Vâki olan müracaat üzerine o zamanki 
Hükümet - zannediyorum Nafıa Vekâletinde 
Sayın Hilmi Uran bulunuyordu - bu gibi facia
lara artık bir son vermek zamanı geldiğine ka
naat getirerek deniz dairesi fen şefi ile birkaç 
mühendis ve fen memurunu Giresun'a gönder
miş, sondajlar, etüdler yaptırmış, projelerini 
hazırlatmıştı. Aradan tam on yıl geçiyor ve bu
gün dahi maalesef işe başlama hareketini göre
miyoruz. 

Arkadaşlar, artık bu talisiz memleketin sab
rı, tahammülü hakikaten tükenmiştir. Buna 
bir çare bulmak lâzımdır. Bakanlık Makamı
nı işgal edeli pek kısa bir zaman olduğu halde 
birçok ihtiyaç mahallerini tetkika koşarak yer-
yer hareketlere geçen ve meydana getirecekleri 
eserlerin temel taşlarını şimdiden atan kıymetli 
ve enerjik Bayındırlık Bakanımızdan - Bu sene 
dahi imkânı olmıyacağını anladığımız - Giresun 
dalgakıranının gelecek sene bütçesine konu
lacak ödenekle yapılacağının bu kürsüden Gi
resun ahalisine müjdemelerini bilhassa temenni 
ve rica ederim. 

Dr. SAİM ALI DİLEMRE (Rize) — Efen
dim bu Bayındırlık işleri için Devletin koyduğu 
parayı herkes nalıncı keseri gibi kendine çeki
yor. Yani biz Rizeliler bu işte geri mi kalacağız ? 
Bayındırlık Bakanının vereceği cevap kolaydır, 
Bu bakanlığın işleri dört kısma ayrılıyor, yol
lar, köprüler, su işleri bataklıklar. Bunların hep
sini birden dinliyeceğiz. herkese ayrı ayrı ce
vap mı verecek? Zannetmem. Bu bakımdan işi-
kolaydır. Rizede bir nümûne bahçesi vardır. 
(Çay bahçesi sesleri) Çay değil Ilerşey. Orada 
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I bir patlıcanı tarttık, 1900 gram geldi. Sonra 

oranın yağmurunu filân söylemiyorum, herkes 
biiiyoi*. Rizenin toprağı çok bereketlidir. Söz 
verdim kısa konuşacağım amma canımda kısa 
konuşmak istemiyor. 

Efendim, düşeş armudunu bilirmisiniz, ye
diniz mi % 3 - 4 tanesi bir kilo eder. Sonra bir cins 
armut daha var kavun gibi bir şeydir. Çayını 
da bilirsiniz. Rize küçüktür amma acayip bir 
yerdir. Fahak heves yoktur. Sonra bakınız Trab
zon yolu malumdur. Oraya 6 - 7 sene sonra şi
mendifer yapılacak. Kop Dağına kadar daya
nan, Baybur'da inen büyük bir yol. Dünyanın 
en mükemmel yoludur. Fakat kedi gibi dağları 
tırmanıp tekrar aşağı inmek yokmu? Sabahle
yin karanlıkta Trabzondan kalkın akşam üzeri 
Erzurum'a girersiniz. Şimdi bu yoldan kimse 

| gitmez. Zıganaya benzer Hopanın yolu. Kars-
tan binersiniz otomobile, iner aşağılara, Artı-
vin, Borçka, Ardahan yolu. Biraz bakılsa Zıga-
na yolundan hiç farkı yoktur. Rizede ise hiçbir 
şey yoktur. (Gülüşmeler). Halbuki Anadolu'nun 
bahçesi olmağa namzed bir yerdir. Hani çay 
ekiliyor ya, 20 bin dönüm hesaplanmış, Halbu
ki bu kadar ekilmiyor. Çünkü halk sahile ko
şuyor. Çünkü o arazi inişli yokuşludur ve za
ten bereket te bu sathı maillerdendir. Bir tu
haf yer. Burada arzettiğim gibi 20 bin dönüm 
ekilmiyor. Çünkü halkta heves yoktur. Bundan 
ziraatçılar müştekidir. Ne ise lâfı uzatmıyalım. 
Cay pahalı çıkıyor diye, yemeklik için mısır eki
yor, Kızılağaç dikiyor odun olsun yakayım di
ye. Velhasıl ormana heves ediyor. Allahın ver
diği şeyden istifade etmiye bakıyor. 

Çay işi ise ince iş... Çalışmıyor değil fakat 
yolu yok, Çalışır yollar teras şeklinde yapılırsa. 
Rica ederim yemek üstüne amma dinleyin mü
himdir. 80 - 90 bin dönüm, çay ekmine kabili
yeti var. Bu yapılabilir. Amma içerilere git
mek lâzım. Nasıl gidersiniz içeriye? Gidemez
sin. Rize'yi ben size tarif edeyim. Şehirli baş
ka, köylünün kunduraya filân ihtiyacı yok, 
çünkü para etmez. En fakirin elinde bir şem
siye, sırtında bir küfe, çünkü yokuş yukarı, 
kadın, kız sırtında küfe, ne alırsa onunla gö
türecek. Ve kâffesi çıplak ayaklıdır. Ayağında 
nekator hastalığı rutubetten ve birçok sebepten 
dolayı verem vesaire o da başka. Binaenaleyh 
Rize'li ne yapar? Erzurum'a gitseniz, bilmem 
onlar ne yaparlar, istanbul'a gitseniz apartman 
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yaparlar. Rize'yi, dünyanın en zengin memleketi 
diye hesaplıyorlar, belki kendileri mübalağa 
ediyorlar, fakat biz burada tahmin edebiliriz. 
Bu çay yok mu bu çay, bugünkü rayici ile 
200 milyon lira temin edermiş. Belki mübalâ
ğadır, 200 milyon temin etmesin de 50 milyon 
temin etsin, hesap meydandadır. Fakat içeriye 
girip içerde de çalışmak lâzımdır, halkın 
gözü sahildedir. Şimdi ben sahil yolundan 
bahsetmiyeceğim, çünkü bunu yapmayın de
sem de yapacaklardır. Çünkü ökadar feyizli 
ve -beraketli bir yerdir. Yüzlerce dere akar. 
Haniya «oğrafya kitapları yazar, Anadolu'nun 
Karadenize dökülen nehirleri Kızılırmak, Yeşil-
ırmak, Sakaryadır der ya, noksan. Daha birçok 
dere akar. Bunları toplasanız, iki tane Tuna 

.jeder. Ökadar derin ökadar akıntı dolu. Bina
enaleyh ökadar da çakıl, ökadar da allüviyon, 
ökadar da taş, ormanları söküp getiriyor vesaire. 
Buna karşı Hükümet çaresini bulacak. Zaten 
Hükümet oyolu tutuyor, sahil yolunu yapıyor. 
Fakat içeri doğru gitmek lâzımdır. Bu, Rize'
den istifade etmek için, Rize'nin iç illerimize 
bağlanması için, Rizelileri yerinde tutmak için, 
oranın armutlarını, portakallarını kıymetlendir
mek için, o doğurgan memleketten tam isti-. 
fade etmek için, muhakkak bu .yolu yapmak 
ve bu mmtakayı içeriye bağlamak lâzımdır. 
Hem kısa da oluyor bu yol. Diyeceğim bu ka
dar. 

ABDULLAH FIRAT (Erzincan) — Arka
daşlarım ; paralar harcanarak emekler çekilerek 
yapılmış olan bazı işlerin muhafazası, bakımı 
noktasından birkaç söz söylemek istiyorum. 

Çok para harcıyoruz ve çok da emek sarfe-
diyoruz. Fakat yaptığımız işlerin bakımsızlık 
yüzünden, ödenek koymadığımız ve takip et
mediğimiz için o emeklerin ve sarf ettiğimiz pa
raların kısmen ve hattâ bazı taraflarda tama
men ziyama şahit olmaktayız. Bu mevzu üze
rinde benden evvel söz alan arkadaşlardan Sa
yın Akif Eyidoğan temas etti. Bendeniz aynı 
m'esele üzerinde bir iki misal arzederek maru
zatta bulunacağım.. 

Arkadaşlar; memleketimizde gerek batak
lıkların kurutulması işi, bir de sulama ve kanal 
işleri bakımından hakikaten Cumhuriyet Hükü
metleri zaman zaman birçok paralar, milyon
larca liralar sarf ederek birçok işler vücuda ge
tirmiştir. Bundan dolayı teşekkür ederiz ve 
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şükranlarımızı aleni olarak söylemek borcu
muzdur. Fakat bazı yerlerde bakılıyor ki, ya
pılan emekler ve sarfedilen paralar randıman-
sız olarak yüzüstü bırakılıyor. Bunu bir mi
salle canlandırmak isterim; Erzincan'da su 
vardır felâket vardır, susuzluk vardır oda ay
rıca bir felâkettir. Çünkü topraklar su isti
yor ve sudan da birtakım bataklıklar, mazar
ratlar sıhhî bakımdan facialar meydana geliyor. 
Bu sulardan arazinin istifade etmemesi ö ci
vardaki halkın fakrü sefalete uğraması bakı
mından facialar oluyor. Bunlardan birisi Er
zincan ovasmdaki bataklıktır. 10 sene evvel 
Cumhurivet Hükümeti Büyüklerimizin işaret 
ve direktifleriyle nazarı dikkate alındı ve bura
da yekûnu 24 000 dekar yapan bir bataklığın 
14 270 dekarı temamen kurutuldu, 5 938 dekarı 
da kısmen, 3 884 dekarı da öyle bırakıldı, yetişi-
lemedi. Bu bataklıkları kurutmak için başlıca 
kanallar açılıyor. Birde toprak şeddeler yapı
lıyor. Şimdiye kadar Erzincanda bu isler yapıl
mıştır. Bu batklıkların bir kısmının, 12 000 bey
gir kuvvetinde enerji yapan Cenciğerim Oürlavık 
şelâlesi hâsıl etmektedir. Bir kısmı da Erzinca
n'ın kuzey taraflarındaki kaynaklardan hâsıl ol
maktadır. Bu iki kaynak üzerinde hakikaten çok 
çalışıldı, o vakit ki, rayice göre sarfedilen para 
365 000 liradır. Fakat işler natamam kalmıştır. 
Antrötiyen namına hiç bir bakım ödeneği kon
mamıştır. Zamanla 8 - 9*sene zarfında bir taraf
tan kanallar dolmuş, diğer taraftan şeddeler yı
kılmağa başlamıştır. Binaenaleyh yaptığımız 
emek kısmen berhava olmuştur. Halbuki biz bun
ları ikmal edip antretiyenlerini de koyarak isti
fade yoluna baksaydık 30 - 40 bin dönümlük ara
ziden istifade edecektik. Tabiî bu, oradaki hal
kın refah ve saadetinedir. Bunu bir tarafa bıra
kıyorum. 

. Erzincanda diğer çok önemli ve çok kıymet
li bir şey yapılmıştır. Orada bir Vasgert deresi 
vardır. Getirdiği seylâpla dağ yamaçlarından ko
pardığı taş kum ve çakıllarla ovayı örtmektedir. 
Sel Taşkınlıkları yelpazevi bir şekilde yayılı
yor ve şimdiye kadar 60 bin dönüm kadar ara
ziyi kaplamıştır. Halkın gücü yetmediği için hal
kı mütemadiyen işlediği topraklardan, kaçırıyor 
istifade mıntakasından uzaklaştırıyor. Halkın 
gücü yetmediği için orayı tekrar istifade edilir 
hale koyamıyor. Hükümetimiz burayı ıslah et
mek için bir milyon 432 bin lira kadar para sar-
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fetmiştir. Fakat yapılan şey ova ksımmdadır. 

,-Bunun dağ kısmının yapılmadığına yine zan-
nediyorumki Sayın Bakan bir konuşmalarında 
temas-etmişlerdir, o da yapılacaktır. Fakat ar
kadaşlar, sizi temin ederimki büyük masraflarla 
yapılan bu kanalların bir kısmını bir iki sene 
evvel gelen sel bozdu, bir kısmını aldı götürdü 
binaenaleyh tekrar üç yüz bin küsur liralık bir 
masraf yapılmasına sebep olmuştur. Çünkü burası 
ağaçtan, ottan dahi mahrumdur. Bir damla su da
ğa düştümü anında ovaya iniyor. Ve indiği zaamn 
önüne gelen kum taş ne varsa hesini ovaya indi
riyor, Bittabi bunu Hükümet ikmal edecektir. 
Geçenlerde Fransızların böyle sel ve sıx akıntıları 

, seylab meseleleri üzerinde yaptıkları bir eserden 
benim elime bir harita ve resim geçti; Bahsede
yim. 

Vaktiyle Alplarda Senjüliyen «Torranı» yani 
seylâbv varmış. Bu sel akıntısına karşı Fransızlar 

, evvelce 20 milyon altm frank kıymetinde para 
sarfederek burada kanallar, şeddeler yapmışlar. 
Fakat yine su gelmiş ve hepsini almış götürmüş. 
Bundan sonra Senjüliyeni terkedip haritadan çı
karmağa karar vermişlerken Orman mühendisleri 
işe müdahale etmiş ve bir koordination yapıl-

, mış ve ondan sonra bu saha ağaçlanmağa başla
mıştır. Ağaçlamağa başladıkları yer işte bu 
. gösterdiğim yerdi r. Görüyorsunuz ki buranın 
toprağı, arazi vaziyeti de bizim Erzincan gibi bir 
şeydir. 1877 de işe başlamışlar, 1927 de yani 50 
sene sonra şu ormanlık verimli manzarayı almış. 
Binaenaleyh memleket kurtulmuş oradaki halk 

tamamen refaha vâsıl"olmuştur. 
Şimdi bendeniz de çok kıymetli teknisiyenleri 

ihtiva eden Baymdırlik Bakanlığından rica edi
yorum. Bir defa bu bataklık meselesini bakım 

. işile beraber ikmal etsinler. Yani böyle kalması 
hakikaten büyük bir zarardır, ikincisi ise, bu ka
nal yapılrıken Vasgirt deresinin ağaçlanması 

, işine de birlikte başlanmas'ı lâzımgelir. Çünkü 
bunu yapmıyacak olursak Fransızların yaptığı 
gibi 20 milyon âltm Frank gider, sonra ,120 mil
yon dafta sarf ederek ağaçlamağa mecbur kalı-

, nz. Onun için hem zaman ve hemde para bakı
mından iki işin beraber yapılmasını önemle rica 
ediyorum, maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Naili küçüka.. 
NA.tT.Î KÜÇÜKA (Denizli) —Bendenize d? 

l)pn dakika bahşetmenizi istirham ediyorum. Sa
yın arkadaşlarım, şu buhranlı yıllarda bile Hü-
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kürıetiniiz memleketin imar hareketlerine yarı-
yaeak tasarı ile huzurunuza gelmesi şayanı şük
randır. Bu teşekkürümü ifa ettikten sonra Fğe 
mın'a';ası hakkında bazı maruzatta bulunaca
ğım. 

Bn m intaka hepinizin malûmudur ki. Tür-
kıvemizin en çok kalabalık ve arazisi zencin 
bir m'ntakadır. 7 '- £ vilâveti çevresine alır. 
B'i nnntaka îdinde bir Menderes, nehri vardır 
W bıi nehir bu rmn'akavı baltan aşağıya ka-
"•fder. tsparta'dan Fğe Denizine kadar uzanır. 
f(>me aldığı bu havali Türkiye'nin en verimli 
^re m ün bit arazisidir. 

Vaktivle Romalılar zamanında bu Menderes 
nehri nehir yolu halinde kullanılırmış, hattâ 
vedi defa denize çıkan Roma kabir taşlarına te
sadüf etmek suretiyle bu hakikat anlaşılmıştır. 
P>fo suları bol olan Menderes nehrinden istifa
de edemedik, bunu acaba nehir yolları halinde 
kullanmak burada ufak tonajda gemiler işlet
mek kaabil midir? Bunun hakkında bir etüd 
yapılmasını Sayın Bakanımızdan çok rica ede
rim. 

Sonra bu nehrin menbaı Tşıklı ve Beşpar
mak dağından çıkar. Tşıklı Nahiyesinde bir za
man başlanmış olan# bir baraj vardır, , bunun 
;çin epeyce paralar sarf edil di, mirvonu geçti 
böylece büyük bir eser meydana geldi, birkaç 
dıl'ı yapıldı, fakat sonradan çimento bulunama
ması yüzünden geri kaldı. Onun tamamlanma
sını rica ediyorum. Bu kısım tamamlanırsa ge
rek Denizli'nin Çivril'inde ve gerek buğday 
ambarı denilen Çal kazasının Beklan Nahiye
sindeki arazi kurtarılmış ve suyun tahribatı 
önlenmiş olur. 

Sonra deprem mıntakası: Arkadaşlar, bu 
deprem memleketimizin muhtelif böl gel ri üze
ninde zaman zaman bir âfet rüzgârı olarak es
mekte ve yuvalarımızı yıkmaktadır. Bunlar 
için geçen sene değil de evvelki sene. Refik 
/Vhmet arkadaşımızın biraz evvel söylediği gibi, 
bir kanun yapıldı. Bu kanuna deprem mırı-
takasmda vukua gelen tahribatın yeniden imarı 
için bazı hükümler kondu. Oradaki mülkiye 
âmirlerine ve Hükümet erkânına yetkiler ve
rildi. Bunda, bir,de inşaat hakkında hüküm
ler mevcuttur. Bunların hepsi de deprem vu-
kuundadır. Ev inşaasına ait kısımlar da dep
rem vukuundan sonradır. Mevcut binalar hak-
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bili-Icmda ise hiçbir hüküm yoktur." Halbuki 

yolsunuz ki bizim için en çok tahribat veren 
yerlerimiz köylerimizdir. Dört duvar yaparlar, 
üstüne dört direk, onun üstüne de top; ak atar
lar. Sonra ufak bir. sarsıntı ile bunlar harap 
olur gider. Binaenaleyh bu mevcut köy bina
larını hi§,olmazsa bir: dereceye kadar mukave
met edecek bir tarzda takviye etmeleri için ted
bir almak lâzımdır. Meselâ çatı ile duvar ara
sında bir direk koydurmalı, bağlantı yapmalı 
ve mukavemetini artırmalıdır. , Binalar bu şe
kilde inşa ettirilecek olursa bir dereceye kadar 
haşarat önlenmiş. olur. Bu hususta esaslı bir 
etüd yaptırmasını Sayın Bakanımızdan rica 
ederim. , 

Sonra, bataklıklar mevzuu arkadaşlar. İz
mir mıntakaşmı tanıyanlar pek âlâ bilirler, 
orada .millilik bir yer vardır, Cellâd Gölü. Bu
radan geçen trenlerin tekerlekleri, yarısına ka
dar göm^lınüş bir halde geçerdi, bu halde bir 
sivrisinek kafilesi mevcuttur ki, pencereleri ka
patmadanız içeri hücum ederler, Şimdi orası, 
Hükümetin el koymaşiyle âdeta gülistan dene
cek bir hale geldi. Yaz günleri,oradan geçer
ken pamuk çiçekleri beyaz güller halinde göze 
çarpar susamlar da keza, Bu suretle orası bir 
ziraat memleketi oldu. Ve oradaki, sivrisinek
ten dplaxı cılız kalan halk gürbüzleşti. Şimdi
ye kadar orada. bulunan, karargâhını .orada 
kuran sivrisinekler karargâhlarını bu defa De
nizli mıntakasına naklettiler. Denizli'nin bir 
Ucan, Çorum mıutakasi vardır ki ve yine mer
kez mıntakasına ait &orcuk mıntakası vardır ki 
buralarda bataklılç yardır; Çorum, Ucan mm-
takasında -tetkikat yapılmıştır ve orasının ku
rutulması pek, kolay olduğundan dolayı mün-
bit 60 bin 0önüm arazi kazanılacaktır, çevre
sinde de keşif köylü tabakası yardır. Bunların 
mümkün olursa bu 1947 bütçesinde veyahut ger 
lecek. senenin bütçesinde nazara alınmasını is
tirham ederim. 

Sonra bir de demiry ollar meselesi vardır. 
Demirypllar yakt-iyle Cumhuriyet İdaresinin 
satın aldığı iki demiryolu vardır: Birisi, Ka
saba - İzmir, diğeri de Aydın - İzmir hattıdır. 
Bunlardan birisi Fransız, diğeri de İngiliz, Şir
ketinden. satmanındı. • Kasaba hattı İzmir 'den 
başlıyarak Manisa, Alaşehir, Uşak, Afyon'a 
gider..;Diğer Aydın hattj da İzmir'in Alsan-
«ak İstasyonundan başlıyarak Aydın, Denizli 

istikametinde gider ye Afyan'da diğeri ite bir
leşir. O istikametteki bütün nakliyatı bu iki 
yola_ inhisar ettirmişlerdir. Bu iki yoldan herke* 
sin geçmek imkânı meselâ, Denizli'den Uşak'a 
veya Manisa'ya bir eşya nakledilecek olursa bu 
eşya, Denizli'den, İzmir!e gidecek ve oradan U-
şak'a nakledilecektir. Halbuki Alaşehir kulağı
nın dibindedir. 20 - 30 kilometrelik bir mesafeye 
yol olsa kolaylıkla nakletmek imkânı vardır. 
Meselâ, Çivril'e pancar ekimine mezuniyet ve
rilmiştir, orada, külliyetli pancar yetişin •••Bu-" 
eşya şu suretle nakledilir. Evvelâ Afyon'a gi
der, oradan Uşak'a nakledilir. Uşak otonu* 
bille nihayet bir saat tutacak bir yerdir. Sosa-
sında bizim tarafımıza rastlıyan ıkısmı oldukça 
yapılmıştır. Diğer taraf ne kadar olduğunu bü-< 
miyorum henüz yapılmamıştır. Sayın Bakanı
mız tetkikte bulunur ve iki anahat birleştirilir
ce iki hat civanında, yaşıyan böylece uzu» kile- ' 
metreler devrettirmemek suretiyle hem iktisadi 
olur, hem de bol masraflar yapılmamış ve za
mandan kazanılmış olacaktır.. Bundan sonra 
Denizli hattını yapan İngiliz Şirketi tabiî kendi 
menfaatini düşünerek Denizli'ye bir kol ver
miştir. Ve anahattan ayırmıştır. Eğer anahat 
oradan geçmiş olsaydı daha çok is
tifade edilirdi. Bundan 4 - 5 sene ev
vel bir etüd yapılmıştı. Bu hattın Denizli'den 
geçirilmesi için eski hatları söküp buraya tak
mak suretiyle uiak bir masrafla ve 7 - 8 kilo
metre ile Denizli'nin şimendiferle muvasalası te
min edilmiş olacaktır. Bunu da istirham çdi-
yorum. . 

SIRRI D AY (Trabzon) — Sayın arkadaşlar, 
Bayındırlık Bütçesi konuşulurken müsaade bu
yurursanız bendeniz yalnız şoseler hakkında bir
kaç kelime arzedeceğira: 

Bugünkü motorlu vasıtaların taşıt konusun
da sağladığı büyük iyilik ve kolaylıklardan is-̂  
tifade edebilmek için şose ve köprülerimizin de 
her mevsimde, bunlara kendi süratlerine elve
rişli geçit verecek hale getirilmesi zarureti aşi
kârdır. Birbirine zincinrleme bağlı olan diğer 
Bayındırlık ve kalkınma işlerinin önemini kü
çültecek değilim. Fakat takdir buyurursunuz 
ki bunların da temelini gerek yapım ve gerek 
işletme zamanlarındaki dayanağını yine yol teş
kil eder. 

Bundan evvelki Cumhuriyet Hükümetleri 
zamanında da bu sahada da imkânlar nispetin-

'.•ifr* • . ' • • -
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de çalışılmıştır, idari ve malî tedbirler alınmış, 
muhtelif tecrübeler yapılmış ve mühendisleri
miz öğüııülecek, sağlam, esaslı başarılar elde 
etmişler ve iyi tecrübeler geçirmişlerdir, îm-
tânlarnrj'in bundan buıra daha çok müsait olaca
ğı ve genişliyeceği nazarı dikkate alınarak, Sa
yın Recep Peker Hükümetinin bu işi önemle ele 
aldığını ve sayın arkadaşımız Bayındırlık Ba
kanı Cevdet Kerim Incedayınm yine bu işe lâ
yık olan önemi verdiğini şükranla görüyoruz. 
Başbakanınnz vaktiyle Bayındırlık Bakanlığı
nı İfa ettikleri sırada yine şose mevzuuna çok 
ehemmiyet vermişler ve bugün tatbik edilmek
te olan 92& gün ve 1525 sayılı kanunu kendileri 
hazırlamışlar ve Büyük Meclise kabul ettirmiş
lerdi» Bayındırlık Bakanımız'm bu vazifeye gel
meden evvel dahi sosa mevzuu üzerindeki has
sasiyetini şahsen bendeniz de bir çok arkadaş
larım gibi çok yakından bilenlerdenim. Bu se
beplerle Hükümetimizin şose ve köprü mevzu
unda istediğimiz ve beklediğimiz tedbirleri ala
cağına vo behemal en yakın zamanda başarılar 
Bağlıyacağına inanmaktayım* 

Bütün bayındırlık işlerinin' ana temelini teş
kil eden teknik elemandır teknik elemanlarımız 
bugün mahdut bir zümre halinde olmakla bera
ber tecrübeli dürüst ve teveccühünüze lâyık vazi
yettedir Bu zümreyi istikrar halinde tutmak ve ye
ni elemanlar oraya sevkederek genişletmek en zaru
ri bir hareket olacaktır. Esasen ötedenberi üze
rinde durulan hu zaruretin Hükümetimizce de 
nazarı itibare alındığını ve yakında esaslı karar
larla huzurunuza geleceğini işittiğim zaman se
vincim artmıştır. Bu vesile ile Recep Peker Hü
kümetine ve değerli arkadanım Incedayı'ya şük
ranlarımı ve tebriklerimi- sunmak isterim. 

ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) —Arkadaşlar, 
çok kısa ve yalnız- bir dilekte bulunacağım, me
rak buyurmayın. 

Bütçemizde Bayındırlık Bakanlığına ayrı
lan para, her ne kadar milyon hanesinde görü
nüyorsa da, hakikaten memleketin ihtiyacı kar
şısında mini mini bir rakamcık halindedir. Bu
nu biliyoruz. Ne yapalım ki memleket yapılacak 
ve biz de bunu istiyeceğiz. 

Bursadan bahsedeceğimi . Bursa'yı hepiniz 
bilirsiniz, görmemişseniz işitmişsinizdir. Bursa, 
evvelâ bir tarih şehridir . Niçin tarih şehridir; 
Bunu size izah edecek cteğümı . Çünkü bura-

. 1946 Ö : â 
daki Bilgin ve mütehassıs arkadaşlar bunu beri
den daha iyi bilirler . Sıcak sular şehridir, 
Ticaret şehridir, sanayi şehridir, iktisat şehri
dir, ne bileyim, ziraat şehridir. Bu kadar hazi
neleri kendine toplamış bir şehir doğrusu az 
bulunur. Ayrıca bütün bu faydalı oluşundan 
başka çok da güzeldir. İki denizi var Bir eli
nizi uzatın Mudanya, öteki elinizi uzatsanız 
Gemlik. İki tane güzel gölü vardır. Sıcak suları 
vardır. Başınızı kaldırdığınız zaman yazın 
çamlıklar içinde kalırsınız. Kışın da karlı dağ
ları görürsünüz. Bunları niçin sayıyorum bili
yor musunuz? Edebiyat yapmak için değil. Bu 
memleketin güzelliğini anlatmak için. Bu say
dığım yerleri birbirine bağlıyacak olursanız. 
Bursa hakikaten Türkiye'nin en güzel bir yeri,. 
gidin şurada güzel bir yerimiz vardır diyeceğimiz 
bir şehri olacaktır. Bunları onun için sayıyorum.. 
İznik'i Mudanya'ya bağlamak için milyonlar lâ
zımdır, bunu ben de biliyorum. Bu iş yapıla
caktır. Kim yapacaktır. Ne zaman yapılacaktır. 
Bursa'nm çocukları bunları yapmak için çalışı
yorlar. Fakat milyonluk ihtiyaç karşısında el
bette bu gayret kâfi gelmez. Zaten Ahmed Emin-
Yalman da soruyor; niçin yapıyorsunuz, diyor. 
Ne ise bu ayrı bir mesele. 

Şimdi Bursa'nm hakiki dileğine geliyorum, 
Bursa'nm treni. Tam 22 sene evvel en salahiyet
li ağızlardan hemen yapılacaktır diye vâdedil-
miş ve hiçbir zaman da bu vâitten vaz geçilme
miştir. Bursa, meselesi vardır. Büyük bir sa
bırsızlıkla ve her sene sanki şimdi gelecekmiş 
gibi tam 22 senedir treni beklemektedir. Ziraat 
mahsulleri treni bekliyor, türlü ürünler treni 
bekliyor, konserve fabrikası kurulacak treni 
bekliyor, balıkçılık inkişaf edecek treni bek
liyor, Balıkesir ve arkamızdaki bölgeler bir 
şeyler yapup öne sürecekler treni bekliyorlar." 
Amma tren gelmiyor, arkadaşlar, tam 22 se
nedir. 

Sözü uzatmamak için şunu söyliyeyim ki, 
son geldiğim gün iki ihtiyarla konuştum şu 
trenin sesini duyup da ölsem, başka birşey is
temem diyorlardı. Amma arkadaşlar ben, trenin 
sesini de bir tarafa bırakıyorum ben, yalnız 
kazmanın atılmasını istiyorum. Yani 1947 se
nesinde bu kazmanın atılmasını istiyorum. 
Ben bunu Bursalıların muvafakat ve salâhiye
tine dayanarak söylüyorum. Çünkü ben de, 
bütün Bursalılar da bilirler ki, Cumhuriyet bir 
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1 işe başladı mı onu bitirir. Tecrübemiz sağlam

dır. Biz öyle Cumhuriyet iğretidir, tecrübe 
Cumhuriyeti gibi şeylere inanmayız. 

Benim buradaki istirhamım, bütün Bursa
lıların istirhamı 1947 bütçe senesi içinde bu 
trenin kazmasının atılması meselesidir. Şimdi 
burada bunun esbabı mucibesini saymıyacağım. 
Çünkü bunun mucip sebepleri 22 senedir ge
rek Parti kanalı ile, gerek Ticaret Odası ka-
naliyle ve gerekse türlü kanallarla ilmî ikti
sadi sebepleri yazılmış yazılmış buraya gönderil
miştir. Ben bunu söylesem belki eksik söylerim. 
Yalnız ben Bursa'ya döndüğüm zaman arka
daşlar, bu sene kazma vurulacak, dedim mi, 
Bursalılar bilirler ki tren yapılacaktır. Bursa
lılar hepimiz gibi Cumhuriyet devrinde baş-
lıyan bir işin bitirileceğine inanmıştır. Mâru-

* zatın bundan ibarettir. (Alkışlar). 
RAZİ SOYAR (Urfa) — Efendim, yeniden 

hâsıl olan birçok mühim ve zaruri masraflara 
rağmen önümüzdeki• 1947 Bayındırlık bütçesi; 
geçen seneye nispetle beş milyon lira kadar 
fazla bir tahsisat koyan Sayın Hükümetimizle 
Bayındırlık Bakanlığımıza ve bu ödeneği tas-
vibleyen Bütçe Encümenimize teşekkür eyle
meği bir borç bilirim. Heyeti Celilenizce geçen 
sene kabul buyurulmuş olan tahsisatla bugün 
Elâzığ - Van ve Erzurum - Sarıkamış istika
metleri ile Gazianteb ve Maraş şube hatlarında 
demiryolu inşaatı faaliyetle ve büyük bir inti
zamla ilerlemekte ve Ereğli, Trabzon Liman-
lariyle Amasra, İnebolu ve Antalya, Elâzığ 
Kıranlarının yapılmasına süratle devam olun
maktadır. Bu çok faideli işlerin önümüzdeki 
sene içinde dahi faaliyet ve intizamla devam ede
cekleri şüphesizdir. Her türlü ümran hareket
lerimizin büyük rehberi ve ezcümle demiryolla-
rımızın hamisi ve banisi olan Aziz Cumhurrei-
simiz ve Millî Şefimiz'in; yurttaki demiryol
larını en kısa bir zamanda en az on bin kilo
metreye iblâğ, eylemek hususundaki yüksek 
emel ve ilhamlarına uyarak önümüzdeki 15 sene 
içinde daha 2 300 kilometrelik şimendifer in
şasını ve Samsun, Mersin gibi diğer lüzumlu 
limanlarımızın ve iskelelerimizin on senede ik
malini ve yine 15 sene içince 20 bin kilometre
lik yollarımızın; her türlü vesaitin her mevsim
de geliş ve gidişine müsait bir hale getirilmesini 
sağlıyacak olan programları hazırlamış bulun-
malarından dolayı muhterem ve kuvvetli Hü-
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kümetimizle azimkar ve muvaffak Bayındırlık 
Vekilimize ve bu hususta hizmetleri geçen kıy
metli fen adamlarımıza ayrıca teşekkür eder, 
bu mühim ve hayırlı programların tahakkuku ile 
aziz yurdumuzun birkat daha refaha kavuşma
sını candan ve gönülden temenni ederim. 

Hazırlanan programlarına göre hangi hat, 
liman ve yollarımızın ilk pilâna alınmış oldu
ğunu bilmemekte ve en mühim ve müstacelleri
nin ön plâna alınacaklarından şüphe etmemekte 
isem de demiryollarımızdan Bozüyük civarından 
başlıyarak bir taraftan İnegöl ve Beyşehir isti
kametlerinden Geyve civarlarında Haydarpaşa -
Eskişehir hattına birleşecek ve bir taraftan da 
bunun münasip bir yerinden ayrılarak Bur
sa rya varacak demiryolunun ve bir de Ankara -
Kayseri hatlarına Çerikli gibi münasip bir nok-' 
tasından başlıyarak Amasya civarında Samsun -
Sivas hattına bağlanacak demiryolunun ilk 
plâna alınacaklarını ümit ederim. 

Bir de; yekdiğerine azçok muvazi bulunan 
Demiryollarının iltisak hatlariyle birbirine bağ
lamanın ne kadar lüzumlu, faydalı ve zaruri ol
duğunu izaha lüzum görmem. 

Haydarpaşa - Ankara demiryolunu. İzmir -
Afyon - Afyon - Konya demiryollarına bağlıyan 
Eskişehir - Afyon iltisak hattı ne kadar zaruri 
ve faydalı ise Afyon - İzmir - Eğirdir hattına 
bağlıyan Afyon - Karakuyu iltisak hattı; An
kara - Sivas demiryolunu Konya - Adana şi
mendiferine bağlıyan Boğazköprü - Ulukışla 
hatt Sivas - Erzurum hattını Fevzipaşa - Diyar-
bakır hattına bağlıyan Çetinkaya - Malatya 

I hattı da bir mıntakanm yolcu, emtia vesairesini 
diğer bir mıntakya kısa yoldan nakleylemeğe 
imkân vermekte olmaları bakımından o derecede 
çok faydalı ve ehemmiyetlidir. Fakat Elâzığ'
dan İran'a doğru yapılmakta bulunan demiryo-
lumuzu, Sivas - Erzurum - Srıkamış - Kars -
hudud ana hattımıza bağlamak üzere, Erzurum 
hattının Tercan istasyonu civarlarından başlı
yarak Elâzığ - Van - İran hattına Drahini ci
varlarında birleşecek surette âtiyen inşa olu
nacak bir iltisak hattı bize yalnız alelade yolcu, 
emtia vesaireyi kısa yoldan nakletmek gibi 

' iktisadi ve içtimai faydalar temini ile lçâlmı-
yacak icabında en büyük ve ağır vasıta ve mal
zemelerimizi o- iki hudut hatlarımızın birinden 
diğerine emniyet ve süratle geçilebUmemizi 
sağlıyarak hayati ehemiyeti haiz faydalar temin 
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edecektir. Binaenaleyh müstakbel demiryolları-
mızm programları tesbit ve tatbik olunurken bu 
cihetin ehemmiyetle nazarı itibara alınmasını 
bilhassa rica eylerim. 

Şimdi bir arkadaşımızın bahsettiği Çivril -
Uşak iltisak hattı da .bu iki demiryolu üzerin
deki büyük, ve feyizli mıntaka mahsullerini 
"Kasaba hattından Aydın hattına geçirmek için 
çok faydalı bir hat olacağı için bunun inşası ev
velce düşünülmüşse de daha mühim ve daha 
müstacel hatların ikmaline çalışıldığından do
layı şimdiye kadar buna teşebbüs edilememiş
tir. Fakt ilk fırsatta yapılmasının çok faydalı 
olacağı da şüphesizdir. 

Bir de hali inşada bulunan ve yeniden in
şa edilecek olan şimendifer, liman, yol ve su iş
lerinde daha bir çok müh,endis ve fen memur
larına ihtiyaç bulunduğu gözönünde tutularak 
hariçte çalışmakla daha çok fazla ve en az iki 
misli para kazanabilecekleri muhakkak iken o 
gibi menfaat farklarına rağbet etmiyerek mil
let ve Devlet hizmetinde çalışmayı şerefi bir 
vatan borcu bilen ve şayanı iftihar bir surette 
tam doğrulukla ve fedakârlıkla çalışmakta de
vam ve sebat eylemekte bulunan mütehassıs 
kıymetli mühendislerimize, mimarlarımıza ve 
fen'mamurlarımıza lâyik oldukları derecelerde 
ve hizmetlerinin ehemmiyeti ve güçlüğü nis
petinde daha yüksek maaş ve ücret verilmek 
suretiyle taltif ye teşci edi1 melerinin muvafık, 
muhik ve lüzumlu olduğunu arzeylerim. 

Maruzatıma son verirken: Çok sayın Vekili
mizden bir de intihap dairemin ook büyük bir 
derdine çare bulmalarını rica edeceğim. 

Programı mucibince sürekli bakımları bun
dan böyle Bayındırlık Bakanlığınca temin olu
nacak yollar arasına Urfa vilâyeti yollarının da 
alındığını Bütçe Komisyonundaki izahatları sı
rasında sayın Vekilimiz ifade buyurmuşlardı. 
Filhakika bu vilâyetin noksan ve bakımsız ka
lan yolları senenin dört, beş ayında geçilemiye-
cek derecede bozuktur ve ekseri yerlerinde ara
zi gayet yumuşak nebati topraktan ibaret ol
duğu için bahar mevsimlerinde bile biraz yağ
mur görünce büsbütün yumuşamakta ve bina
enaleyh ham yollarından bile geçilmesi müm
kün olmamaktadır. Bu. cihet nazarı itibara alına
rak Akçakale istasyonuna giden üç esas yo
lun ; sürekli bakımları Devletçe temin edilecek 
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olan yollardan ön plâna alınacakların sirasi-
na konmasını çok rica ederim. 

İki yolların ıslah edilmesi yalnız Urfa vilâ
yetinin, değil, Muş, Bitlis, Siird ve Diyarbakır 
gibi bütün Şark vilâyetlerimizinu Akdeniz 'e, Su
riye ve Irak 'a doğru yayılmakta olan ticari 
münasebetlerini de teshil eyliyecektir. 

Mâruzâtım bundan ibaretir. 
RASÎM YURDMAN (Hatay) — Sayın ar-

-İrrlar; bendeniz Bayındırlık bütçesi müzakere 
düirken söz almak niyetinde değildim. Çün

kü' bütçe müzakere edilirken bunun üzerinde 
! oımşmak, bütçenin tekniği üzerinde veyahut 
imtçenin prensipleri üzerinde konuşmak lâzım
da*. Bunun için söz almamıştım.. Baktım ki bir
çok arkadaşlarım, kendi intihap mırıtakalarma 
ait istedikleri dilekleri burada arzediyörlar. 
!Ündeniz de düşündüm; eğer ben de kendi in-
tihap daireme ait dilekleri burada söylemezsem 
memlekete gittiğim zaman itiba uğrıyacağım. 
Onun için söz almak mecburiyetini hissettim. 

Arkadaşlar; bu dilekler Parti kongrelerin
de konuşulur, burada asıl bütçenin prensiple
ri üzerinde söz söylemek lâzımdır. (Doğru 
doğru sesleri.) 

Yoksa bu dilekler Bakana arzolunur. Şimdi 
bendeniz bazı dileklerde, bazı ricalarda bulu
nacağım. Mecburum bunu yapmağa, çünkü 
söylemezsem orada itaba uğrarım, niye söyle
medin'? derler. 

Efendim, bendeniz de Hatay'ın bayındırlı
ğı hakkında Bayındırlık Bakanından bazı rica
larda bulunacağım. Bir çoklarınız Hatay'a 
teşrif buyurmuşunuzdur. Biliyorsunuz ki Ha
tay 'm yolları hep asfalttır. Küçük bir muhit, 
300 - 350 kilometrelik asfalt yolu vardır. He
men bütün köyleri, bucakları, ekseriya, biri-
birlerine asfalt yolla bağlıdırlar. 

Sonra Hatay'da neler var? Hatay deyip de 
geçmiyelim, muhakkak ki memleketin en gü
zel parçalarından bir yerdir. Ufacık bir yer 
amma tabiatın güzelliklerinden; deniz var, göl 
var, dağ var, orman vardır, büyük nehirleri 
vardır, şelâleler vardır, daha birçok şeyler 
vardır, saymakla bitmez. Fakat arkadaşlar, 
şunu arzetmek istiyorum ki, Hatay'da bulunan 
350 kilometrelik asfalt yol harabolmaktadır. Bu 
defaki gezilerimizde gördük ki, bunlar hara-
biye yüz tutmuştur. Eğer bunlar tamir edil
mezse başımıza büyük masraflar açacak, belki 
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bir daha yapılamıyacaktır. Onun için Bayın
dırlık Bakanlığından bunların yapılmasını rica 
ederim. Eğer bunlar yapılmazsa aleyhimize 
propaganda vesilesi oluyor. Çünkü orası hu
duttur, Türkün son kalesidir, biz de orada 
hudut bekçisiyiz. 

Sonra 350 kilometre asfalt yol olduğu hal
de Hatay'ın biricik nahiyesi olan 20 - 25 bin 
nüfusu bulunan Süveydiye Bucağı vardır. Çok 
feyyaz bir yerdir. Orada 7 kilometre kadar bir 
verin tesviyei turabiyesi yapılmıştır, fakat üze
rinin asfaltı kalmıştır. Bunun yedi senedir ya
pıldığını göremiyoruz. Anlaşılıyor ki muhase-
bei Hususiye yaptıramamaktadır. Bu da aley
himizde propagandaya vesile olmuştur. Bunun 
da ikmalini rica edeceğim. 

tkinci bir ricam; efendim, Hatay'ın şark 
tarafı ovadır ve orada Amik gölü vardır. Bu 
göl aşağı yukarı 5 - 6 yüz km. lik bir sahayı 
ihtiva, ediyor. Dörtte üçü sazlıktır. Kışın su 
dolar, fakat yaz gelince bu sular kurur. Ku-
ruyunca tabiî sivrisinek ve hastalık yapar. 
Bu yüzden Amik ovası denilen .Reyhanlı haki
katen memleketimizin diğer ovalarına kuvvetçe 
faik bir vaziyettedir. En münbit ovalarından 
biridir. Şimdi, burasını kurutmaya hükümet pren
sip itibariyle karar vermiştir. Buna çok teşekkür 
ederim. Hakikaten başlamışlar, bir kısmını şir-

'' kete vermişler şirketler bakmış ki işler yürümü
yor • makineleri bırakıp kaçmışlar. Şimdi yine 
başladılar, Fakat çok ağır gidiyor. Bu şekilde 
deam ederse «senelerce sürecektir. Halbuki A-
mîk ovası muhakkakki Adana ovasından daha 
münbfttir. Mütaaddit nehirler içinden geçiyor. 
Bu nehirlerin getirdiği kumlar zaman zaman 
bu ovayı istila ediyor. Onun için bu nehir ya
taklarını da temizlemesini rica ediyorum. 

Sonra bu ovada Pamuk zerriyatı Adana da 
kinden kalita ve verim itibariyle daha yüksek
tir. Geçen sene bir dönüme 300 kilo çekirdekli 
Pamuk vermiştir. Adana ise 150 veriyor, ka
litesi de daha düşüktür. Burada bu bataklıklar 
yüzünden, zaten bataklılryer diye herkes çeltik ek
mekte zaten sinek var diyorlar, niçin ektirmiyorsu-
iiüz. Bu uzun bir dâvadır. Bu çeltik ekimi yüzün
den hastalık ta esasen artıyor. Bu muhakkak 
Fakat bu bataklık bir anevvel kurutulursa hiç 
kimse çeltik ekeceğim diyemez. Ve memleketin en 
mühim ve verimli bir pamuk sahası olur. Bu 
yüzden memlekete milyarlarca dövizler girer. 
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Onun için bu gölün kurutulmasını ehemmiyetle 
rica ediyorum. 

Bir ricam da efendim, elektrik meselesidir. 
Antakyada eskiden işgal zamanından kalma der
me çatma motorlu bir santral vardır. Çok es
kimiştir, bozuktur, işlemez bir hale gelmiştir. 
Belediye vakıa bir motor getirdi fakat bu, mem
leketin ihtiyacına kâfi gelmiyor. Ancak şehrin 
bir kısmına elektrik verebiliyor. Nihayet ö da 
bozulmak üzeredir. Bu gün orada koca bir şe
lâle akıyor. Bundan on bin, on beş bin kilovat 
istihsal edilebileceği söyleniyor. Bunun Osman
lı İmparatorluğundan kalma istikşaf projeleri 
vardır. Nihayet beş sene evvel Bayındırlık Ba
kanlığının tavsiyesi üzerine o şelaleden elektrik 
istihsal edilmek üzere Almanyadan bir türbin 
satın alınmıştır. Bu türbin Amerika için ya
pılmış fakat oraya gidemiyormuş çok ucuz muş, 
sizin şelâleye yarar demişler Bayındırlık Bakan
lığı, bizim belediye reisi de ne bilecek, türbin 
işinden ne anlar, hemen gelmişler İller Banka-' 
smdan istikraz yapmışlar. Türbin yola çıkmış, 
fakat bir kısmı bulgaristanda kalmış, bir kısmı 
îstanbulda kalmış bir kısmı da îskendcrunda kal
mış hülâsa 120 bin liranın üzerine 8 0 - 9 0 
bin lira* daha masraf gitmiş. Nihayet Türbin 
gelmiş, gelmiş amma mütehassıslar bu şelâleye-
bu türbin uygun değildir demişler. Neden? Bu 
60 metre sukut üzerine yapılmış sizin ki ise 200 
metre sukuttur. Binaenaleyh bir havuz vapılma-
lıymış. orada biriken su gece beraber bırakılmalıy-
mış filân filân. Nihayet bizim türbin de elde 
kalmıştır. Belediye de bu suretle bir havlı bor
ca girmiş ve elektrik işi de yapılmamıştır. 
Bayındırlık Bakanlığından rica ediyorum, haki
katen bu şelâleden çıkacak elektrik bütün Hatay 
ti ini tenvir ettği gibi orada bir ook fabrikaların 
kurulmasına yardım edecek ve belki de Adanaya 
hattâ daha ileriye kadar buradan kuvvet sevket-
mek mümkün olacaktır. 

Bunu da rica ediyorum, ricalarım bundan 
ibarettir. Başınızı fazla ağrıtmıyacağım. (Alkış
lar) . • • • ' • - , 

KASIM ENER (Seyhan) — Bavmdırhk hvf-
eesi hakkında iki nokta üzerinde kısaca dura
cağım. 

Bayındırlık bütçesi tasarısındaki komisvon 
raporunda denilmektedir ki Devlet 20 000 ki
lometreyi bulan anayolları programa dâhil et-
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mistir, ve iller yolu için de illerle müşterek ola
rak 15 000 kilometre yol için bir program ha
zırlanmaktadır. 

Arkadaşlar, bütçe tasarısında zikredilen bu 
raporda, birinci kısım şayanı tebriktir, ve Dev
letin ele almasiyle bu işin başarılaeağmdan 
emin bulunuyorum. Ancak ikinci nokta beni tat
min etmedi. Ekonomik hayatımızda çok mühim 
olan iller yolunun vilâyetlerle müştereken ha
zırlanacak bir programla ikinci dereceye bıra
kılmış olması, bana bundan fazla bir şey bekle
memek kanaatini veriyor. Zira arkadaşlar, 
size Türkiye çapında bir misal olmak üzere in-
tihab dairem olan Seyhan ilini göstereceğim. 
Türkiyemizin dördüncü büyük bir merkezi olan 
Adana'da bundan 70 sene. evvel başlanmış bir 
Karataş yolu vardır. 70 sene evvel başlanan bu 
Adana Karataş yolunun bugün maalesef yarısı 
bile ikmal edilmemiştir, tkmal edilen kısımlar
dan da diyebilir ki; bugün beş kilometre öte
sine otomobil ile gitmek' imkân haricindedir. 
Adana gibi Türkiye'nin dördündü bir vilâyet 
merkezinin en mühim bir yolu bu şekilde bulu
nursa tasavvur buyurun diğerleri ne halde olur. 

Arkadaşlar; bir çoklarınız da bilirsiniz, Ada
na'da güz yağmurları bir başlamasın. Denebi
lir ki bütün ilçelerle bucakların muvasalası ke
silir. Bundan dolayı hali vakti yerinde olanlar, 
köylerinde oturmak istemezler. Çünki sağlık 
durumları tehlikededir ve çocuklarını okutmağa 
devam imkânını bulamazlar. 

TTalbuki arkadaşlar, bir karış arazisini bile 
boş bırakmadığı, topraklarına candan bağlı bu
lunan köylü ve çiftçilerimizin köylerinde otu-
ramavışı. tasavvur buyurunuz, hakikî çiftçi ve 
köylü için ne kadar elimdir ve Millî kalkınma 
miza tesirleri ne kadar büyüktür. Ben şuna 
inanıyorum ki köylerimize kolayca gidiş ve ge
liş temin olunduğu ffün, bu yolların masrfları 
tarım hayatımızda, Millî eğitim ve sağlık işleri
mize sağlıyacagı fayda ve avantajları da kendi
liğinden kısa zamanda telâfi edilecektir. Bu se
beple ben iller anayollarının da doğrudan 
doğruya Devletçe ele alınmasını lüzumlu ve za
ruri görüyorum. Vilâyetlerle hazırlanacak 
müşterek programla da Bayındırlık Bakanlığı 
köy kanunlariyle beraber, talî yolları kısmen 
olsun yaptırabilirse Türk köylüsü adına kendi
mi bahtiyar savacağım. 

Yollar işinde şayanı dikkat bulduğum, bir 

mesele de, bütçe tasarısında (bölüm 613, mad
de 2 de) geçen senekinden daha az tahsisat ay
rılmasıdır. Şoseler ve köprüler için 1946 yılı
nın 8 150 000 lirasına mukabil bu sene tahsis 
edilen miktar 7 milyon liradır. Fakat bu azalı
şın sebebi Hükümetin yol işlerini bir programa 
bağlanmasında anlamak lazımsa da bu hususta 
da esaslı izahat verilmediği için bu bakımdan 
da tatmin edilmiş değilim. 

Keza sayın arkadaşlar, Bayındırlık Bakanlı» 
ğı bütçe tasarısının 614 ncü bölümün 5 ve 8 nci 
maddelerinde büyük su işlerine geçen seneden 
az tahsisat konmuştur. 1946 yılının 12 milyon 
küsur lirasına mukabil bu sene ayrılan 
İ l ' 600 000 küsur liradır. Bunun 26 000 lirası 
taşkın sulara ve su baskınlarına karşı konmuş 
bulunmaktadır. Yapılacak büyük su işlerine 
sarfedilmek için de on bir milyon küsur lira 
ayrılmıştır. Arkadaşlarım yine size bir misal 
olmak üzere Seyhan İlinin su baskınlarına kar
şı, yalnız şeddeler için, asgari bir milyon lira
ya ve yarıda^ kalan sulama işlerinin tamamlan
ması için de Ceyhan ilçesi hariç 40 milyon li
raya ihtiyaç olduğunu arzetmek isterim. Her 
yıl binlerce dönüm arazisi su tehlikesinden kur
tulduğu ve sulama işleri tamamlandığı gün, Ta
rım Bakanlığınca yeşilkurt, pembekurt gibi haşa
ratla da mücadele tamamlanırsa, yalnız bu 
mmtaka. çiftçilerinin senede 50 milyon liradan 
fazla istihsal yapacaklarına şüphe yoktur. Yol 
ve sulama işlerinde Seyhan İlini misal aldım. 
Bu meseleler hakkında Sayın Bayındırlık Baka
nımızın beni tenvir etmelerini rica edeceğim. 
lütfedecekleri izahat aynı zamanda bütçe ile 
umumi olarak memur istatüsünde tasarruf, ten
sikat yapılamadığı; Millî Savunma Bütçesinden 
bir tek kuruş dahi almamıyacağı halde Bayın
dırlık işlerinin heyeti umumiyesinde geçen se
neden fazla bir fark olmadığı için bayındırlık 
programının tetkik edilemiyeceği yolunda ileri
ye sürülen menfi propagandalara, cevap teşkil 
edecektir. Bu bakımdan da bu dileğimin yeri
ne getirilmesini rica ediyorum. 

RASİM EREL (Konya) — Sayın arkadaş
larım, bendeniz Büyük Meclisin şerefli huzu
runda ilk defa söz alıyorum. Bu itibarla 3 - 5 
dakikalık müsamahanızı rica edeceğim. 

Arkadaşlar, Bayındırlık Bütçesi tasarısı 
Bütçe Komisyonunda konuşulurken temas et

l iğ im bir konuyu yüksek huzurunuzda kısaca 
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arzetmek isterim. Bu suretle Sayın Bayındır
lık Bakanımızın dikkatlerini çok önemli ve men
sup olduğum Konya Ereğ!i:d için son derece 
hayatî önemi olan bir mevzua yeniden çekmek 
olacaktır. 

Sayın Bayındırlık Bakanımızı Bütçe Komis
yonu görüşmelerinde etraflı dinledik. Hakika
ten izahatı çok geniş, şümullü ve çeşitli ko
nuları ihtiva eden böyle önemli bir mevzu üze
rinde çok kısa bir devreye rastlamasına rağmen 
büyük bir vukuf ve ihata ile yaptıkları derin 
izahatı burada şükranla ifade etmekten bilhas
sa zevk duyarım. 

Arkadaşlar, mevzu Konya Ereğlisi batak
lığına aittir. Bu bataklığın kurutulması için 
1947 bütçesinden maalesef istimdat etmeğe im
kân yoktur. Çünkü görüyoruz ki, 1947 bütçe
si olgun ve dolgundur. Yalnız arkadaşlar, bu 
bütçeyi takiben yüksek huzurunuza 7 senede 
tahakkuk ettirilmek üzere yine Bayındırlık Ba
kanlığından 120 milyon liralık bir proje gelecek
tir. Bendeniz Saym Bakandan bilhassa bu Ereğ
li bataklığının bu projede yer almasını ehem
miyetle rica edeceğim. Arkadaşlar, Konya 
Ereğlisi bataklığı, bendenizin mensup olduğum 
seçim bölgesi içindedir, fakat bendeniz sade
ce bu maksatla arzetmiyorunı, Türkiye'de ba
taklıklar konusuna gidilirken ilk evvel ele alın
mış olan Konya Ereğlisi bataklığı konusudur. 
50 bin nüfusluk bir kitleyi sinesinde taşıyan bu 
memleket yarım asırdanberi bu bataklıktan 
kurtulmasını ve bu dâvanın halledilmesini bek
lemiştir. Bu bataklık konusu bundan 25 sene 
evvel ele alınmış ve hemen her sene etüdler 
yapılmış ve en son etüdü de bu devrede tahak
kuk tmiş bulunmasına rağmen maalesef şimdi
ye kadar bu işler üzerinde bir hamle yapılma
mıştır. Aziz arkadaşlarım, bu vesile ile sade
ce bir noktaya temas edeceğim. Takdir buyu
rursunuz ki, Anadolu sulak bir bölge değildir; 
hususiyle Orta Anadolu bu bakımdan çok kı
sırdır. Bir taraftan Devletimiz istikbal için 
Konya îlini ve Orta Anadolu'yu hububat am
barı olarak ele alması ve bu bölgeyi sulamak 
için bir hazırlık yaparken, diğer taraftan Kon
ya İlinin mühim bir kazasını teşkil eden Kon
ya Ereğlisi 'nde tabiatın bahşettiği ve Toros'-
un sathı maillerinden akıp gelen büyük bir ser
vet, bir hazine vardır. Konya Ereğlisi 'nin gü
ney tarafından akıp gelen bu su sadece bez 
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fabrikasına iki bin kilovatlık bir enerji verdik* 
ten sonra ve kasaba dâhilinde takriben üç bin 
hektarlık bir araziyi suladıktan sonra batak
lıklara gömülmekte ve 20 bin hektarlık bir sa
hayı istilâ etmektedir. işin teknik tarafına te
mas edecek değilim, çünkü yetkim yoktur, 
yalnız Konya Ereğlisi'ndeki bataklık, bu su
yun sadece yataklarını kaybetmesinden ve ya
taklarından inhiraf ederek bu sahaya yayılma
sından doğmaktadır. Yapılan etüdlere göre bu 
su tam 100 bin hektarlık bir sahayı sulamak 
vüs'atinde bulunmaktadır. Bir taraftan joeolag-
larla yurdun muhtelif yerlerinde binbir çare 
ile bunları ele alırken, elimizde bulunan bu ser
vet bu yüzden tamamen heder oluyor. Zanne-
diyarum ki arkadaşlar son etüdlere göre bu 
bataklıkları bir milyon veya bir buçuk milyon 
raddesinde sarf edilecek bir para ile kurutmak 
mümkün olacaktır. Halbuki bu kurutmadan 
elde edilecek 20 000 hektarlık saha, bilhassa 
Tarım Baaknlığımn da iştihasmı çok celbetme-
si lâzımgelen çok verimli bir saha olacaktır. 
Kaldı ki, buranın kurutulmasiyle tanzim edi
lecek sulardan artacak miktarla daha 70 - 80 
bin hektarlık bir sahayı da aynı su ile sulamak 
mümkündür. Bu hususta, Saym Bayındırlık 
Bakanından çok rica ediyorum, yeni gelecek 
projede Ereğli'nin bu hususi durumunu ve ba
taklık vaziyetini gözönünde tutsun. 

Sonra, bir de, bu 20 000 hektarlık arazi 
civarında 10 köy ikamet etmektedir ve bunun 
içerisinde 5 bin nüfus vardır. Bunlar ise dai
ma sivrisinekler ve ecelle pençeleşmektedir. 
Böyle bir durum karşısında biz ne yapacağız? 
Elbette Sağlık Bakanını zorlamak gibi bir va
ziyete düşeceğiz. Yani arzetmek istediğim, ge
rek Bayındırlık Baaknlığı cephesinden, gerek 
Sağlık Bakanlığı cephesinden, gerek tarım 
cephesinden ön sıraya alınması gereken bir mev
zu olması itibariyle Sayın Bayındırlık Bakanı
nın ve onun yanında hakikaten bayındırlık 
teşkilâtında büyük bir kıymet ifade eden sa
yın müsteşarın bu mevzu üzerinde dikkatle 
durmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; dört arkadaş da
ha söz istemiştir. Bir de kifayeti müzakere hak
kında bir önerge vardır. Müsaade buyurursa
nız bu dört arkadaşın konuşması uygun olur. 
Ondan sonra 15 dakika istirahate geçeriz. Ba
dehu Bakan arkadaşımızı dinleriz. Bu şekli mu-
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vafık buluyor musunuz? (Muvafık sesleri.) 

Müsaadenizle önergenizi okutuyorum. 
Buyurun Ecevit. 
Dr. FAHRİ ECEVİT (Kastamonu) — Efen

dim, Bayındırlık Bakanımıza evvelâ bir teşek
kür sonra da bir ricada bulunacağım. 

Teşekkür edeceğim, çünkü; Vatan haritası 
üzerinde Kastamonu'ya demiryolunun vara
cağını tebşir eden işaret konmuştur. Çok kıyı 
kalmış adeta unutulmuş gibi bir hale düşen Kas
tamonu yarma emniyet vfe itimatla bakıyor. 
Bundan dolayı kendisine teşekkür ederim. Ve 
şayet Kastamonu'ya treni vaktinden daha evvel 
ulaştırmak imkânı varsa bu imkânları da sağ
lamak için mükerrer ricalarda bulunmak te
şebbüsüne geçeceğim. 

Bir ricada bulunacağım; o da şudur: Kasta
monu'nun bir Daday Kazası vardır. İki Bakan 
arkadaşımız bu kazayı gördüler. Birisi; şimdiki 
Sağlık Bakanı, diğeri de bundan evvelki de
ğerli Bakanımız Sadi Konuk'tur. Behçet Uz 
ve Sadi Konuk arkadaşımızın fikirleri şudur: 
Daday dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. 
Orada Ballıdağ denilen kısımda en güzel sana-
toryom yapılabileceğini söylediler. Bu gö
rüş beni çok memnun etti. Benim zavallı Da
day'ım hakkında şair Eşref. (Payitahtı âlem ol
sa ben Dada'ı istemem. Kışveri Çin içre Vayhay-
vayı tercih eylerim) diye söylemiştir. Bu Da
day'ın güzelliğini inkâr değil, dikkatten dai
ma uzakta, daima köşede kalmış olduğunu 
şikâyet eden bir tazallümdür. Şimdi Daday'ın, 
şu tren yapılmcıya kadar, bahtiyarlığım artı
racak bir teşebbüsün mümkün olduğuna Bakan
lığın dikkatini çekerim. Kastamonu'dan Da
day 34 kilometredir, Kastamonu - Araç 54 kilo
metredir, Daday - Araç 30 kilometredir. Tes-
viyei türabiyesi de yapılmıştır. Ormanları için
den geçer. Kar kalmaz orman denilen mevkiden 
Araç Safranbolu 70 kilometredir. Safranbolu'
nun kenarında Kastamonu saadet müjdecisi olan 
trene ulaşıyor. Kastamonu ile Araç arasında
ki Gelersin yaylası kış gelince işlemez, fakat 
Karkalkmaz yolu işliyebilir. Burada yapıl
ması gereken 25 - 30 kilometrelik bir yol vardır. 
Eğer bu yolu dört kilometre kaybetmek sure
tiyle uzatırsanız, yani 28 kilometreye çıkar
mayı göze alırsanız böylece Karabük'e varılmış 
olacaktır. Fakat bu sayede burası da trene ka-

. 1946 O : 2 
vuşaeaktır. Bu ricamı Sayın Bakanlığa iblağ 
için kürsüye çıktım. Nazarı itibara alınmasını 
rica ediyorum. 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Sayın arkadaş
lar; Bayındırlık Bakanlığı bütçesi müzakere 
edilirken bütün arkadaşlar alâka ile takip et
tiler. Ben de aynı alâka ile takip ettim. Çün
kü bu iş memleketin bayındırlığı hakkında ka
rar alma işidir. Bendeniz de dairei intihabi-
yeme ait olmak üzere bir noktayı arzedeeeğim: 
Bu da Kocaeli Vilâyeti, Bolu Vilâyeti, ve Zon
guldak Vilâyeti demiryolları hakkında olacak
tır. Bu vilâyetler birbiriyle daima temas ha
lindedir. Zonguldak Vilâyetinin kömürü, Bolu 
Vilâyetinin ormanı, İzmit Vilâyetinin liman! 
ve bütün fabrikaları, nefsinde toplamış olması 
dolayısiyle birbirine bağlı ve verimli üç vilâ
yettir. Fakat bugün bunların birbiriyle irti
bat yolları bu sıkı temasları kolaylaştıracak 
şekilde değildir. Binaenaleyh Zonguldak'm kö
mürü daima izmit'e ulaşmak zorundadır. Ve en 
kısa yol Düzce'den, Adapazarı'ndan geçen yol 
olacaktır. Binaenaleyh İzmit Vilâyetindeki Kâ
ğıt Fabrikalarının maddei iptidaiyesi Bolu Vi-
lâyetindedir. Bolu'nun orman mahsulleri Ko
caeli'ne basit vesaitle nakledilmektedir. Bu
gün bu ormanların kolay şekilde oraya ulaş
masının iktisadi ehemmiyeti vardır. Binaena
leyh Bolu Vilâyeti senelerden beri tatlı rüya
sını gördüğü şimendiferin artık bugün tama
men tahakkuk ettiğini görmek istemektedir. 
Binaenaleyh Hükümet pfoyrammda biraz ge
cikmiş olsa dahi yer almış bulunmaktadır. Şim
di Arifiye - Akyazı - Hendek - Düzce - Ereğli 
yolunu takibederek Zonguldak'a bağlanaeak 
olan bu yol Zonguldak'la Düdce'yi birbirine 
bağlıyacaktır. Düzce hepinizin bildiği gibi 
sahil vilâyetlerin mısır ambarıdır. Bilhassa 
Zonguldak amelesinin en iyi gıda vasıtası olan 
bu madde Düzce'de mebzul en yetişmektedir. 
Bundan sonra yine Arifiye, Akyazı, Mudurnu, 
Bolu, Gerede ve îsmetpaşa 'ya bağlanan bu hat
tın Şimal yolunun mebdeini teşkil eden bu yoluii 
da program içine alındığını memnuniyetle gör
mekteyim. Bendeniz sadece Sayın Bayındırlık 
Bakanlığında bu işin müstaceliyetle yapılma
sını ve bir de 17 sene evvel Bolu Vilâyetinde 
ehemmiyetli olan Akçakoca Kazasında mevcut 
tabiî kayaların fennî şekilde tasnif edilerek bir 
mendirek yapılması lâzımdır. Akçakoca Millî 
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Mücadele zamanlarında da çok hizmet eden bir 
yoldur. 

Sizi daha fazla rahatsız etmemek için bu te
mennilerimi ifade etmekle sözüme nihayet ve
riyorum. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Aziz arkadaşlar; 
benim söyliyeeeklerimi muhterem Vekilimiz ve 
aziz hemşerimiz Cevdet Kerim încedayı bildi
ğinden sizi rahatsız etmemek için sözümden vaz
geçiyorum. 

SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Değerli ar
kadaşlarım ; bendeniz de yorulduğunuzu biliyo
rum, sabrınızı suiistimal etmiyeeeğim, iki der
dimizden bahsetmek istiyorum: Bunlar yalnız 
Konyayı ilgilendirmez. Aşağı yukarı bir memle
ket dâvası mahiyetindedir. Bunun için söz al
mış bulunuyorum. 

Konya ovası sulama işi, Konya - Ankara şi
mendifer hattının inşası işi. 

Konya ovası sulama işi 40 senelik bir tarihe 
maliktir. 270 kilometrelik bir sahada bahtsız, 
zaman, zaman acı kuraklık felâketlerine mâruz 
olan Konya ovasını sulamak üzere bu tesisat 
yapılmıştır. Bir milyon altm lira sarfedilmiştir. 
Bugün bu şebekenin aldığı durum, bir tek keli
me ile, hakikaten perişandır, manzara fecidir. 
B.ütün ana kanallar dolmuştur. Bu sulama şebe
kesi bugün için, ovaya fayda getirme yerine, 
hemen ve mübalâğasız olarak arzedeyim ki 
zarar getirmektedir. Bu, bilindiği üzere, Beyşe

hir .gölünden alınmaktadır. Beyşehir, Seydişehir, 
Bozkır ilçelerimizden Konya ovasına gelmektedir. 
Bu kanalın dolması yüzünden bu saydığım üç 
ilce tamamen bataklık bir hale gelmiştir, suyun 
zararlarından. Ova sulanamaz bir hale gelmiş
tir, kanalların dolmuş olmasından. 

Şükranla kaydederim ki bu yıl Bayındırlık 
Bakanı bu işi ele almış ve 300 000 liralık bir tah
sisat konmuştur. Arzettiğim şekilde 40 sene 
evvel bir milyon altm liraya yapılan bu işi 300 
bin lira gibi cüzi sayılabilecek bir miktarla 
imar etmeğe imkân yoktur, kâfi de gelmez. Bin 
yarım işten, bir tam iş hayırlıdır derler. Bu 
itibarla bu şebekeye geçen sene yapılan yardım
dan bir az daha fazla tahsisat konmasını sayın 
Bakandan rica ederim. 

Ankara - Konya demiryolu mevzuu üzerin
de kâfi derecede söz söylenmiştir. Bunun hak
kında uzun konuşacak değilim. Yanlız iki vilâ
yeti birbirine bağlamak bakımından değil, Ce
nubu Şimale bağlamak gibi mühim bir iştir. Ge
çirdiğimiz Millî Mücadele tarihinde gördüğü
müz şekilde, memleketin millî savunma bakımın
dan olduğu kadar ekonomik bakımından da 
gayet mühim bir hattır. Bu hattın da progra
ma alınmasını sayın Bakandan rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ba
kan bundan sonraki oturumda konuşmak üze
re oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 18,48 

!>&<* 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Dr. Fahri Kurtuluş (Bize) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz Bayın
dırlık Bakanmındır. 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KERÎM 
ÎNCEDAYI (Sinob) — Sayın arkadaşlarım, 
Bakanlığın Yüksek Meclise sunduğu ve incele
mekte bulunduğunuz Bayındırlık bütçesi, Büt
çe Komisyonunun derin ilgi ve üstün bilginli
ği ile çok iyi incelenerek ve emekleriyle ke

malini bularak, bizim de tam uyarlığımızla, 
huzurunuzda bulunmaktadır. 

Komisyonun bu deeğrli ve bütçemizi daha 
kemalli bir hale getirmek suretiyle sarf ettiği 
emekten dolayı huzurunuzda şükranlarımı arze-
derim. Gerek Bütçe Komisyonunda Komisyo
nu teşkil eden üyelerin hemen hepsi, Komis
yon görüşmelrine katılan diğer milletvekili ar 
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kadaşların bir çoğu ve bugün de 20 arkada
şım, her tarafını incelemek suretiyle söz aldı
lar. Yüksek Meclisin Bakanlığımın işleri hak
kında gösterdiği bu yakın alâkadan dolayı ta
hassüslerimi beyan eder, çalışmalarımızda ve 
muvaffakiyetlerimizde bu emeklerin başlıca 
mesnedimiz olacağını arzederim. 

Arkadaşlar, Bayındırlık Bakanlığının 1946 
bütçesi * 79 394 953 lira idi. Bu seneki bütçe 
84 501 247 lira olarak huzurunuza sunulmuş 
bulunmaktadır. Aradaki fark 5 106 294 lira bir 
çoğunluk göstermekledir. Amma fark bundan 
daha fazladır. Çünkü geçen sene bizim bütçe
mizde Elektrik Etüd tdaresi de vardı, tahsisa
tı 2 292 000 lira idi. Bu geçen sene bir kanunla 
Ekonomi Bakanlığına devredilmişti. Bu sene 
buna da bizim bütçemizin fazlalığına katarsanız 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin geçen seneden 
olan çokluğu 7 398 294 liradır. 

Arkadaşlar, müsaadenizle bu paranın bö
lümleri üzerinde kısaca maruzatta bulunaca
ğım. Bizim 1946 yılında maaş, ücret, yolluk, 
emekli ödeneği gibi zâti ödeneklerimizin yekû
nu 4 606 000 küsur lira idi. Bu sene bu yekûn 
geçen seneden 3 782 281 lira fazlalıkla arzedil-
miştir. Fakat biz bütçemizi tanzim ederken 
geçen seneki 4 milyon küsur bin liradan bir 
milyon 131 bin küsur lira tasarruf ederek bu 
zatî ödeneği tanzim ettik. Buna rağmen bu 
çokluk farkı şuradan gelmektedir: Kabul Du
yurulduğu takdirde yeni maaş zamlarının far
kı, çocuk zamlarının bir misli artması, emekli 
keseneklerinin Hükümetçe ödenecek kısmı ve 
üç senede bir istihkak kesbedenlerin kanuni 
terfilerinden doğacak ödeneğin bu sene büt
çesine konmuş olmasındandır. 

Bundan başka arkadaşlar, şimdiye kadar 
geçici hizmet ücretleri, hizmet bölümlerinden 
ve hizmete muhassas ödeneklerden veriliyordu. 
Biz bu sene bu muvakkat müstahdemlerin üc
retlerini hizmet ödeneklerinden çıkardık. Hiz
met tahsisatında gördüğümüz ödenekler tama-
miyle hizmetin karşılığıdır. Ve buradan çıkar
dığımız bu geçici müstahdem ödeneklerin 1/3 
nü tasarruf ettik, geri kalan 2/3 nü zatî öde
neklere tahsis ettik. Binaenaleyh geçen sene
ye nazaran bir milyon küsur bin lira tasarrufla 
tertip edilmiş olan zatî ödenek faslmdaki ço-
ğuntu bu arzettiğim sebeplerdendir. 
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Şimdi hizmet farklarını arzediyorum. 
Yapı işleri; geçen sene yapı işleri için 26 

milyon 397 bin 480 lira vardı. Bu sene 26 mil
yon 386 bin 170 lira vardır ki, aşağı yukarı 
geçen senenin aynıdır. 

Yönetim işleri, geçen sene 262 bin 826 li
raydı, bu sene 278 bin 455 liradır. Arada 12 
bin küsur lira gibi bir çoğunluk vardır. Biz 
bu sene bütçemizi tanzim ederken yönetim iş
lerinde de tasarruf yaptık buna rağmen 12 
bin küsur liralık bu çokluk, Türkiye'yi kara 
yolları yapım ve bakım işlerini iyi tanzim edip 
yürütebilmek için II bölge teşkilâtına tâbi tut
tuk. Bu II bölge teşkilâtı bütçe kabul edilince 
derhal tatbik ve faaliyet sahasına girecektir. 

Bu II bölge teşkilâtının bir takım ihtiya
cından dolayıdır ki tasarruflu tertemize rağmen 
bu 12 bin küsur lira çoğunluk vardır. 

Su işleri 
Geçen sene 12 milyon 801 bin 500 lira idi, 

bu sene 13,217,632 liradır. Fark filvaki 416.000. 
küsur lira görünüyorsa da, geçen sene bunda 
muvakkat müstahdemler ödenekleri de vardı: 
onu bu sene zatî ödeneklere, üçte bir tasarruf
tan sonra, almış bulunuyoruz. Bundan tahas-
sül edecek farkla birlikte bu seneki artış 600 
küsur bin liradır. 

Bu kısmı arzederken şuraya da temas ede
yim. Ankara kanalizasyonu için geçen sene 1.5 
milyon lira konmuştu. Bu işi önümüzdeki yıl 
içinde daha süratlendireceğiz. Bunun için yarım 
milyon lira fazlasiyle bu sene 2 milyon küs: 
lira konmuştur. Bunun haricinde bir milyon 
liralık küçük su işi vardır. Ve ayrıca, demin ar
kadaşımın 50 bin lirayı az gördüğü kısım var
dır ki, bu, yeni bir fasıl açmak için buraya kon
muştur 

Demiryolları ve limanları; geçen sene 20 
743 550 lira idi. Bu sene 21 715 688 liradır. 
Fark 972 bin küsur lira ise de, keza muvakkat 
müstahdem ücretleri hizmet faslından çıkarı
lıp üçte bir tasarruftan sonra keza zati ödenek
lere naklettiğimiz için onun da ilâvesiyle bu 
sene Demiryolları ve limanlara verdiğimiz öde
nek, geçen senekinden 1 227 000 küsur lira faz
lalıkladır. 

Sosa ve köprüler işleri; geçen sene 10 753 
500 lira idi. Bu sene 11 920 694 liradır. 
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Fazlası: 1 milyon 168 bin küsur liradır. Fa- ; 

kat yine deminki gibi muvakkat müstahdemle- i 
rin burada ödenen aylıkları zati ödeneklere geç- \ 
diği için onu da ilave edersek bu seneki farkı- j 
mız; bir milyon 453 bin küsur liradır. j 

Şimdi arkadaşlar, bu hizmet bölümlerinin du
rumunu ve çoğaltılmasını bu suretle arzettikten 
sonra, şunu da bildirmek isterim, bunlardan başka 
ayrıca bu hizmetler için bir milyon liraya yakın 
bir önedek bu hizmetlerde çalıştırılacak kamyon 
g'bi iş vasıtaları için Maliye Bakanlığı bütçesi
ne bizim hesabımıza nakledilmiş bulunmaktadır. 
İleride bunlardan nasıl istifade edeceğimizi ar-
zedeceğim, binaenaleyh ayrılan parayı da hizmet 
payına ayırmak lâzımdır. 

Bayındırlık Bakanlığının hizmet kısmını ar
zettikten sonra biraz da eleman durumundan bah
sedeceğim. 

Arkdaşlar, Bayındırlık Bakanlığının Teşki
lât Kanununa göre mevcut olması lâzım gelen 
memur adedi yekûnu 1624 dür. halbuki 1947 büt
çesine 1624 nispetine nazaran 277 eksiği ile 1347 
arkadaşla girmiş oluyoruz. Bu 1347 den de 142 
si, eleman bulunamadığından, noksandır. O hal
de 1205 kişilik kadro ile 1947 bütçesinin tatbi-
kına geçiyoruz, kadromuza göre teknik eleman 
mevcudumuzda eksiktir. 939 teknik eleman olma
sı lâzımdır. Halbuki bunun 240 ı eksiktir. Bunu 
bu kadarcık belirtmekten maksadım, hizmetlere 
göre teknik eleman kadrosunun ne kadar noksan 
olduğunu arzetmek içindir. Arkadaşlar yurdun 
her yerine dağılmış olan bu teşkilât içinde şura
da burada tektük bir iki huysuz ve kıvamsız ar
kadaşa rast gelinebilir. Fakat 4 aylık vazife ve 
Mzmet temasımla size şunu arzedebilirim ki, Ba
yındırlık Bakanlığı teşkilâtında teknik eleman 
arkadaşlarınız, itimat edilir, iftihar edilir bir kı
vam ve durumdadırlar. (Alkışlar) Ve ben bu 
ağır hizmeti yegâne bir teveccühe dayandığım 
kadar kadrosu az olan bu arkadaşların bilgi ve 
ahlâkına da dayanarak, zorluğuna ve yorucu ol
masına rağmen bir gönül ferahlığı içinde yapma
ğa çalışmaktayım. (Bravo sesleri). 

Bunu böylece arzettikten sonra şuraya geçi
yorum : Teknik eleman hergün Bayındırlık Bakan
lığı kadrosundan tektük uzaklaşmaktadır. Çünkü 
partimiz rejimimiz yapıcı, ihya edici bir ruhla 
hareket etmektedir. Her yıl ve bundan sonrada 
daha ileri olarak yurdun Bayındırlık işlerine 
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önem veriyoruz. Mütaahhitler ya, kendisi mühen
distir. Mütaahhitlik yapıyor, ya değildir, ohalde 
mühendis olmıyan mütaahhidin mühendise ih
tiyacı vardır. Dış hayatta kazanç farkları vazi
fe ödeneğinden çok büyük nispetlerdedir. Bir 
kısım arkadaşlar böyle ayrılmaktadır. Bir kıs
mı ise ihtiyarlayıp hizmetlerini emekli olmak su
retiyle ayrılmaktadır. İntisap bu ayrılışa naza
ran çok azdır. Binaeanaleyh salahiyetli arka
daşlarla bu günkü barem mevzularını bozmadan 
büyük bir tahsisat işi meydana çıkarmadan gerek 
çalışanları ve gerek bundan sonra Bayındırlık 
Bakanlığına gelecek teknik elemanları tergib ve 
teşvik için yeni bir terfi yolu hazırlamış bulun
maktayız. Hükümete arz tesviblerinden geçtik
ten sonra yakında huzurunuza gelecektir. O za
man da kıymetli muzaheret ve lutuflarmızı istir
ham edeceğim, şimdiden de ediyorum. 

Bu zat işleri kısmına temas etmiş iken şunu 
da arz edeyim: Bakanlık ecnebi mütahassıs işi
ne de ehemmiyet vermektsdir. Halen demiryol
ları, liman, şoge ve su jşıo.vinde 9 mütehassısımız 
vardır. Geçen seneki ödeneğe nazaran 168 350 
l'ra fazlasıyic ecnebi uzman tahsisatı bu sene 
£80 000 Ura olmuştur. Bununla beynelmilen kıy
mette elemana mimar, debrem ve köprücü ola
rak birer mütahassıs daha alıp mevcutlara ilâve 
edeceğiz. Ayrıca artan paramızla ikinci dere
cede ecnebi uzmanlar teminine çalışacağız. Bun
lardan bir kısmını şimdiden bulmuş ve mukave
le yapmaya yaklaşmış bulunuyoruz. 

Şimdi arkadaşlarım, bu hizmet bentlerinin 
izahına geçiyorum. Zannederim ki, bunları ar-
zederken, söz söyliyen arkadaşlarımın bazı di
lek ve mütalâalarını da karşılamış olacağım. Ka
lanlarını ayrıca madde madde cevaplarım. 

Yapı işleri : bütçedeki 26 386 178 liranın 
16 520 bin lirası muhtelif devlet müesseselerine 
ait olup Bakanlığımızca yaptırılan işlerdir. 

Bunlar sureti umumiyede şu hizmettedir: 
Muhtelif yerlerde Devlet Meteoroloji Genel 

Müdürlüğüne ait binalar, Adalet Bakanlığının 
ceza ve tevkif evleri ile, adalet binaları, 

İçişleri Bakanlığının, Emniyet Genel Müdür
lüğünün, Jandarma Genel Komutanlığının muh
telif yerlerdeki binaları, 

Maliye Bakanlığının yine memleketin muhte
lif yerlerindeki maliye binaları, 

Şarkta devam etmekte olan memur evleri in
şaatı, 
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Millî Eğitim Bakanlığına ait işler, kendi Ba

kanlığımıza ait yapılar, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına ait Şişli verem hastanesi, Ankara 
ve istanbul'da Sağlık memuru okulları, Ankara 
Hemşire okulu, Doğum evi inşaatı vesaire gibi 
esaslı inşaat. Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Ta
rım Bakanlığının muhtelif yerlerdeki yapıları, 
Ulaştırma Bakanlığının keza bazı yapıları ve 
İstanbul Adalet Sarayı'nm bu sene başlayacak 
olan inşaat tahsisatı; ve bu gibi işler. 

Bundan başka bu tahsisatın 2 896 308 lira
sı Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri inşaatı içindir. 

Arkadaşlarım; Ankara Tıp Fakültesinin 
bugün ele..alınmış olan kısmı yalnız fakülte bi-
nasıdır. Bunun tahsisat kanunu 10 milyon li
ralıktır. Bu işin ilk defa geçen sene zemin kıs
ınma ait 600 000 liralık kısmı ihale edilmiştir. 
Tam olarak yapılmış, bitmiştir. İkinci olarak 
da 10 milyon liralık iş mütaahhidin fiyat kır
ması ile 8 milyon liraya yakın bir paraya ihale 
edilmiştir. Mütaahhit biraz gevşek hareket et
tiği için son zamanlarda sıkıştırdık. Bu işi gö
recek iktidarda değildir. Müzakeredeyiz, fen 
arkadaşlarım bir komisyon halinde acele tetkik 
ediyorlar, neticeye vardık gibidir. 

Belki mukaveleyi bozacağız. Ve bu seneki 
ödenekle yani 1947 de süratle işe başlamış ola
cağız. Atfedebilirim ki, 1946 da geçen bu ge
cikmeyi bundan sonraki devrede telâfi edece
ğiz. Bununla Tıp Fakültesi kısmı bitmiş ola
caktır Bunun haricinde 1000 - 1500 yataklı 
bir hastane kısmı, 1000 yataklı öğrencilerin 
yatması için yatakhane, poliklinik ve daha 
bazı müştemilât vardır. Plân ve projeler ha
zırlanmıştır, beynelmilel ve değerli bir ada
ma yaptırılmıştır. Ufak tefek bazı noksanları 
var onları da tamamlamaktayız. Eğer ileride 
Hükümetin takati ve hepinizin tasvibi bunun 
tam olarak bitmesini isterse bu 40 - 50 milyon 
liralık bir iş olacaktır. Fakat milletimizin ebe
diyen yüzünü güldürecek, bir müessese mey
dana gelecektir. Bunun Fen Fakültesi kısmı
na ait olanı 5 milyon liradır. Bunun bütün pro
jeleri detaylariyle beraber hazırdır, yeri de 
hazırdır. Millî Eğitim Bakanlığı ile bunun üze
rinde bir görüşmemiz vardır, bitmek üzeredir. 
Buna da 1947 yılında başlamak imkânları hâsıl 
olacaktır. 

Yine bu yapı işleri içinde. Atatürk Anıtı 
inşaatı vardır. Müsaadenizle bunu da huzuru-
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nuzda aydınlatayım. Çünkü halkımızın haklı 
olarak alâkasını üstünde tuttuğu bir mevzudur. 

Bu iş biliyorsunuz, istasyonun garbmdaki 
sahada \ e tepelerde yapılmaktadır. İlk olarak 
bunun sahasının istimlâki için takriben 900 000 
lira kadar bir para harcanmıştır. Ondan son
ra inşaata geçebilmek için o tepelerin tesviye 
ve tanzimi lâzımgeldiğinden 1944 - 1945 te bir 
milyon liralık ilk ihale yapılmıştır. Bu tam ola
rak mütaahhidi tarafından ve kontrolümüzün 
icabettiği şekilde bitmiş, harcanmıştır. Şimdi 
gerek anıt kısmının meydana gelişi ve gerekse 
buna ait müştemilâtın, girişlerin ve meydan
ların yapılması vesair aksam vardır ki, bu kı
sımlar içinde Büyük Meclis on milyon lira
lık bir kanım çıkarmıştır. Bu on milyon lira
lık işi de, 7 690 039 liraya geçen sene ihale 
etmiş bulunuyoruz. Bu kısım kanununa göre 
1946 da bitecekti. Ümit ediyoruz ki, yine de 
bitireceğiz ve bu dikkatin üzerindeyiz. Yalnız 
burada da mütahhitle bir meselemiz çıktı. Bu 
iş gecikiyor veya geciktiriliyor gibi efkârı 
umumiyede birşey vardır. Arkadaşlar; sadece 
bu nesil değil, gelecek nesillerde kendi tarihi-
hinin evlâdı olduğu kadar Atatürkün de evlâ
dıdır, ve Atatürk bizim için bir mukaddesattır. 
öldüğü andan itibaren daima, hayatiyle demek 
istiyorum, evet hayatiyle kusursuz olarak meş
gul olmaktayız. Ancak bu eserin Türk Milleti
nin kıyamete kadar övüneceği bir eser olması 
lâzımdır. Derhal müsabakalara girişilmiştir. 
Fakat Beynelmilel bir müsabaka yapmak iste
dik, harp çattı, iştirak az oldu, ilk gelen teklif
ler bizi tatmin etmedi, ikinci müsabaka açtık. 
Nihayet istedik ki böyle bir eseri daha çok 
Türk sanatkârları yapsın ve onlar ecnebi duy
gusundan daha iyi, daha derin ve daha candan 
bir duygu ile bu işte muvaffak olsunlar. Bunun 
üzerinde işlenmek için /aman geçti. Hakika
ten yerinde olarak iftihar edebiliriz ki, iştirak 
eden ecnebi mutahnassıslaru, eserleri arasında 
Türk çocuklarının esen üstün geldi ve şimdi 
o tatbik edilmektedir. IV.,Man sonra bu proje
nin iş sahasına intikal ettirilmesi için çok tek
nik, detaylı hazırlıklar vardır. Bunlar hâlâ br 
taraftan devam etmektedir. İşte bu suretle bu
na Partimiz, Hükümetimiz, Milletimiz lâzım-
gelen ehemmiyet ve dikkati atfetmiş ve böylece 
üzerinde duruyoruz. Biraz gecikişi teknik za-

I rııretlerdendir ve hepinizin eserin en iyi olu- -

508 — 



B : 23 25 .12 
şunu titizlikle arzu edişninizdendir. Bidayette 
anıt kîsmı taş olarak yapılmak esası üze
rine projeler tanzim ve ihale edilmişti 

Halbuki temel bu inşaata müsait metanette 
çıkmamıştır. Bunu fennî tedbirlerle emniyetli 
hale getirmeğe çalışıyarüz. Bir taraftan da bu
ranın zelzele mıntakası içinde bulunuşu, jeolog
ların ve fen adamlarının tetkikatına göre, plâ
nın, projenin anıt kısmında kagir yerine iç ve 
diş yine en iyi taşla, en sanatkâranâ surette 
kaplanmakla beraber, asıl binanın betonarme 
olması lüzumu hâsıl oldu. Binaenaleyh, proje 
ve fiyatlarda reaksiyon yapan bir fark husule 
geldi. Bunun salahiyetli bir heyet tetkikatını 
bitirerek mütaahhidi ızrar etmiyecek ve fakat 
haksız taleplere de müsait bırakmıyacak bir 
neticeye vardık. Yarın veya öbür gün görüşe
ceğiz. Mütaahhit kendisi için kanun, nizam, hak 
ve adalet namına yapılmış olan teklifi kabul 
ettiği takdirde işine başlıyarak devam edecek
tir, etmediği takdirde yeni bir tertiple inşaata 
devam edeceğiz. Fakat bundan dolayı bir teah-
hür olacağını zannetmemenizi gönlünüz rahat 
olsun diye arzediyorum. Bu iş 1949 da bitecek
tir. Belki biraz daha para lâzım olacaktır. 

Yine bu faslın içinde arkadaşlar; 315 bin 
küsur liralık Gençlik Parkı tahsisatı vardır. 
Gençlik Parkı biliyorsunuz Ankara'nın içinde 
ve tam merkezinde ailelerin kolayca gelebileceği 
tek bir behçedir. Halkın hepsi yazın her yere 
gidemiyor, daha iyi istirahat etmeleri ve daha 
iyi ferahlanmaları için Gençlik Parkını iyi bir 
hâle getirmek istiyoruz. Yapacağız. 

Arkdaşlar, bu sene bütçesinde Genel Mü
fettişlikler için bir milyon liraya yakın bir tah
sisat var. Bundan gayemiz, her sene Devlet 
programında, Umumi Muvazene ve özel idare 
ve belediye bütçeleri dışında böyle bir ödenek 
ayırarak Genel Müfettişlerle yapılacak bir imar 
plânına, göre, her sene bu gibi, bir kısım tah
sisatla bu yönden de bölgelerde ayrıca bir imar 
hareketi peyderpey ve kendi kendine tekevvün 
etsin diyoruz. İleride bu tahsisatın milyonlarını 
daha çok artırmak düşüncesindeyiz. 

Deprem işlerine geliyorum. Deprem işleri için 
bütçede 3 325 000 küsur lira para vardır. Bunun 
bir kısmı hususi idare ve belediyelere ve 
ihtiyaç halinde bulunan halk işlerine yardım 
içindir. Bir kısmı da zelzele bölgelerinde resmî 

.1946 0 : 3 
binaların eksik kalsa ve yapılması icap eden 
kısımlarının ikmaline aittir. 

Şimdiye kadar deprsm işi için 1940 dan bu 
yıl sonuna kadar 23 411 66Ö lira harcamış bu
lunuyoruz. Bunun 7 228 000 lirası halka yardım 
2 209 420 lirası belediyelere yapılan yardim, 
830 000 lirası özel idarelere yapılan yardım, 2 
milyon 69 bin küsur lirası da çivi, cam, keres* 
to gibi aynî yardımın tutacı olan paradır. Keza 
ayrıca 11 milyon küsur lira da muhtelif resmî 
inşaat için, yine o bölgelerde, harcanan paradır 
ki yekûnu 23 411 660 liradır. 

Bu seneki bütçeye mevzu olan miktar için şu
raya şu kadar, buraya bu kadar diye uzun uza-
dıya izahat verip sizi rahatsız etmek istemiyorum. 
İhtiyaçları esaslı bir surette bir kaç aydan beri 
incelemekteyiz ve mahallerinden raporlar alı
yoruz. programa bağlamış bulunuyoruz. 1948 
senesi programını da aşağı yukarı şimdiden ha
zırlamaktayız. Ümit ediyorum ki, bu sene ve 
1948 de yer sarsıntısı bölgelerindeki yardım iş
leri hayli doyurucu bir tertiple yol almış olacak
tı ı*. Bütçe üzerinde konuşan arkadaşlarımın bu 
hususta da beyan buyurdukları noktaları almış 
bulunuyurum. 

Bütçe çıkıpta programı tam katileşmeden 
evvel bunları da alâkadar arkadaşlarla tetkik edip 
programı bu ihtiyacı da derpiş ederek itimadını
za değer bir şekilde yapacağımı arzederim. 

Bazı arkadaşlar kanundan bahsettiler. Fil
hakika depremden evvel ve depremden sonra 
yapılacak işler hakkında Büyük Meclisin çıkar
dığı bir kanun elimizdedir. Benden evvel arka
daşım Sırrı Day bunun üzerinde meşgul olmuş
lar. Gelince ben de alâkadar oldum. Tetkikatı-
mız yakında bitecektir. Neticeyi arzedeeeğim. 

REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) _ 
Bu teşekkülü kuruyorsunuz? öyle midir? 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KERİM 
İNCEDAYI (Devamla) — Teşekkülü kurmak im
kânlarını araştırmaktayım. 

REFİK AHMET SEVENGÎL (Tökad) —Ya
ni tetkik safhasmdasınız, teşekkür ederim. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Devamla) — 
Su İşleri: bütçede bulunan 13 milyon 217 bin 
küsur ura ile yapacağımız su işlerine yeçiyorum. 
Bu işlere 1937 yılından itibaren muhtelif tarih
lerde çıkan üç kanuunla sağlanan 107 milyon li
ra ödenekle başlanmıştır. Bu güne kadar esas
lı yapım isterine harcanan para 85 milyondır. 

— 509 — 



B : 23 25 . ] 
Diğer idare onarma, bakım vesaire gibi işlere 
harcananla beraber 105 - 110 milyon lira rad
desinde masraf yapılmıştır. 

Bunların en kesif kısmı hiç bir iş yapılma
dı denen bu 6 yıllık harb devresi zarfında ya
pılmıştır. 

Yapılan işler: Sulama, kurutma ve zarar
lardan korunma olmak üzere üç mevzua ayrı
larak şu sahalarda çalışılmıştır: 

Mustafakemalpaşa, Manyas, Bursa, Yeni
şehir, Bergama, Gediz, Menemen, Salihli, Su
surluk, Manisa, Aydın, Denizli - Sarayköy, Na
zilli, Manisa civarında Çekili kolu, küçük ve 
Büyük Menderes'ler, Malatya, Adana - Çukur
ova, Ceyhan, Tarsus, Silifke, İskenderun, An
talya, Antakya, Niğde Uzunyayla, Samsun, 
(Jarşamba, Tokad, Amasya, Eskişehir, Eğirdir, 
Erzincan, İğdır, Erzincan, Konya, Alanya, İs
parta, Kocaeli, Söke, bölge ve ovalarmdadır. 
Şimdi arkadaşlar bugüne kadar harcanan 
106 - 110 milyon lira ile bu işlerden istihsal edi
len neticeler şudur : 47 milyon lira harcanarak 
60 bin hektar sahanın sulanması sağlanmıştır. 
Bu işlere daha 35 milyon lira harcayacağız ve 
ozaman sulama sahası 190 bin hektara çıkacak
tır. 

Su baskınlarından koruma işi; bugüne ka
dar 17 milyon lira harcamışız ve 30 bin hek
tar arazi su baskınından korunmuştur. Başla
nan bu işlerin tamamlanması için 79 milyon li
raya ihtiyaç vardır. O zaman 130 bin hektar
lık araziyi korumuş olacağız. 

Bataklık kurutma: Şimdiye kadar 6,5 mil
yon lira harcamışız, 10 bin hektarlık bataklık 
kurutmuşuz, daha 5,5 milyon lira harcayınca 
36 bin hektarlık araziyi kurutmuş olacağız. 

Arzettiğim gibi bugüne kadar harcanan 
105 -110 milyon lira ile yapılan bu işlerin tamam
lanması için ve eksik kalması dolayısiyle yıl
lar geçtikçe ziyan edilmemiş olması ve randı
manın demin arzettiğim miktarlara çıkarılma
sı için daha 136 milyon liraya ihtiyaç vardır. 
Hükümetiniz bu işi 7 senelik bir programa bağ
lanmış bulunmaktadır. Hemen diyebilirim ki, 
bunların hepsinin projeleri, plânları, keşifleri 
hazır gibidir, eksikleri birkaç aydanberi ta
mamlanmaktadır ve yakında tamam olacaktır. 

işte biz, evvelemirde bu 7 sene içinde bu 
136 milyon lirayı harcıyarak, memleketin muh
telif sahalarında yayılmış bulunan bu işleri bi-
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tirmeğe gayretimizi hasretmiş bulunuyoruz. 

Vakıa memleketin her tarafında daha bir 
takım ihtiyaçlar vardır, fakat dilek ve zaru
retlere uyup daha çok dağılmıya gidilmemesi ve 
evvelemirde 7 sene içinde bu işleri tam olarak 
bitirmeyi programladık ve ondan sonra yeni 
ve tam bir hamle ile memleketin yeni büyük su 
işine dönmek prensipini kabul etmiş bulunuyo
ruz. Yalnız şunu arzedeyim ki; demin sayın 
arkadaşımın Konya Ereğlisi için söylediği gibi, 
daha bazı böyle işler çıkabilir, bu gibi pek 
zaruri meseleler ayrıca tetkik konusu olabilir. 

Bunun dışında bu sene bütçeye koyduğumuz 
bir milyon liralık bir küçük su mevzuu vardır. 
Arkadaşlar; küçük su mevzuu memleketin mü
him dertlerindendir. Vatanımız çok arızalıdır. 
bunları ele aldığımız zaman istihsal edeceği
miz netice yapacağımız masraflara göre çok ha
yırlı ve verimli olacaktır. Onun için bu sene 
bir milyon lira koyarak işe başlıyacağız. Gele
cek senelerde bu, büyük su programının tatbi-
kma devam ederken küçük sulara ait tahsisatı 
daha çok artırarak, küçük su işlerine kermi ve
receğiz ve hayli semereli ve faydalı işler görece
ğiz. 

Meselâ bu sene derpiş ettiğimiz işler arasın
da Erzurum'un Karasu bataklığı, Tokad'ı müte
madiyen basan maddi ve mânevi zararlara uğ
ratan Tokadçayı, Amasya'yı, o güzel şehri çok 
yakın ve dik sert yamaçlardan akan deli dere
ler vardır, bu ölçüde Kayseri'nin, Bursa'mn, 
ve Elâzığ 'm da dertleri vardır. Bu işe memleketin 
her tarafında en mühim ve müstacellerinden 
başlıyarak devam edeceğiz. Bu derde yeni aç
tığımız 50 bin liralık fasıl yeni bir hizmettir. 
Bu yangından, selden ve bu gibi âfetlerden 
zarar gören yerlere Hükümetçe de yardım edebil
mek içindir, ileride artırabilriz. Bu sene büt
çede bir fasıl açmış bulunuyoruz. Buraya müş
terek işimizin icabı olarak bu kadar koyduk. 
Bununla bu fasıl tessüs etmiş olacaktır. Bu eli
mizdedir, gelecek senelerde istediğimiz gibi ar
tırır ve hayırlı bir hizmet yolunu tutmuş olu
ruz. Bununla yine az çok zaruri yerlere yar
dım etmiş olacağız. Daha olmazsa, inşaallah 
ihtiyaç hâsıl olmaz, huzurunuza gelir, başka 
yerden bu faslın miktarını artırmak istirhamın
da bulunurum. 

Bu sene bütçede yarım milyon lira bir ar-
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tıklığiyle Ankara lağımları işi vardır. Bunu da 

" j ;btij ' 1,5; milyon! liralık bir iştir. Yenişehir 'in 
talü ırierkez1 mintakksınin' kanalizasyonu işidir.' 
IM8 ^e1 bü! kısıhr feıtmış olacaktır. Bunun ikili
de1 'âşa^iâa stt lârnl toplâhdiği yerde' tâ'tnîrine 
a^cimiz k^triı da vardır. Nazik bir iştir. Bunun' 
dîl1 -fettitleÂ"bittir; yakında înale edeceğiz. /:'Bti! 

suretle bu 7,5 milyon lira iîe Ankara'nın'Yeni-' 
ş^hlr 'd^Ki biı merkez kısmının kanalizasyon işi-
rir tathrr' eihâziyle ' be r abe r bitirmiş 'oİacağiz. 
•;[Rainiz Ankara"nÜı şîdİiır Çlâni'mucibince De-' 

le&iye hududu'ikilideki 'kısmının kanalizasyon* 
işMı' âm; olarak bitir e Dilmek için bugünkü' Üe-
saclara göre daha 25 milyon liraya iKtiyacimız 
olduğunu; da,' pir 'bilgi olarak, arzederim.''\'"'/' 

' 'Deiniryollari' i^İne geçiyorum i'J2İ""'Yl5'' 6Ö8' 
liralık ödenekle bu sene devam edeceğimiz 
işini t'âm olarak bitirebilmek için bugünkü ne
vam ediyoruz! Kanuna göre hattın adı Elâzığ -
Van ' - ftiyarbâkir - Cizre ve Bitlis'' şühie hatti-
dir. Verilen 90'milyon lira ödenekten 14 milyon 
küsur lira harcanarak 160 kilometrelik İDiyar-
bakır ' - Kurtalan kısmı bitirilmiş ye işletniiye 
a^ıİ'mıştîr. Geri kalaıi t 6 milyon lira île Elazığ.-
Vajjt hattı üzerinde çalışıİmaktacİir. Bu istika-
mette Elâzığ - Palo kısmı' ki, İO kilometreâir.' 
bitmiştir, ğe.çen sene ; işletmeye açılmıştır. 
Arkadaşlar, şimdi Palo''dan Elazığ'a her gün 
büyücek bir tren vardır. Fakat gerek ihsan, 
gerek eşvayı tüccariy*e naklî için bu 70 kilomet
rede her gün, işlryen bü büyücek f tren yetme
mektedir. f Yani demiryolu, vardığı İler yerde' 
derhal yeni bir hayat ye yeni bir iktisadi. ta-, 
kât ^uyandırnıaktaclır. .(Doğru, doğru sesleri j . 

Şimdi Palo 'dan Gene 'e doğru 6İ5 kilometre
lik kısım üzerinde çalışıyoruz,', Bu da inşaallah 
bir aksaklık ; olmazsa 1947 sonunda bitmiş ve 
bu.65 kilometrelik Palo - Genç kısmı da 1948 
başında,inletmeye açılmış, olacaktır. ,. Bil suretle 
1947,. sonunda , veya 1948 başında Elazığ 'dan, 
Genc'e kadar 135 kilometrelik bir demiryolu 
daha, şarka djOğru yürümüş, olacaktır... 

Bunçjan, 12 milyon lira kadar bir tnaramı^ 
artıyor. Bu para ile Genç'ten Muş'a, doğru Qİan 
kısmı yeniden ihale, etmiş bulunuyoruz ye şim-
(^i^e^Genç'ten Milas'a doğru da faalivetiıniz de-
v$m. ^tmektedir^ Yalnız bunu p yaparken bu gü,-( 

ze^gâh; üz^inde 2 ,300 metre uzunluğunda bir, 
tünıej; ye ayrıca^ .büyüjk iki.kö^rü vardjr. Bu ,tü-f 

j * nelden 1 600 metre kadarı oyulmuş bitmiştir. 
B^nla^'^aiillıyar. , U M 8 ! de M brfcmîş olacaktır.1 

Şlmclı''v'âry&tlt '' yâljıyorHiz, '' onunla '' geçeceğiz. 
]^a!seri'ya!pilğimiz varyaht'ileride deJ yapılacak 
ve ^ühkfâza edilecek Dİr'İştir.' Simdi bu hattın 
hududa 'kadar" d'evam''"^tikM için 125"milyon 
lira!' kakar ; bir ö d l e ğ e îhti^elhiız vatdir1, ileri
de' ! D̂UTİU ; istiyecegîz ve deVâm1' iödeceğiz. 

1 'Erzurum - #a fikamlş'' 40 milyon lira tâhsi-
satlı.1! Kaliiintı vardır.!:' EriUfiam! fdan > Horasan >a 
kfidâr; 87'ikilömötre ihfitlö- edüna'iştir', : yapilıyör 
işin 'ğidi^iiıd^n ; • ııaemıAıüöi;'l! 1948; yılında tah-
sisatİi' aı'ız'âyâ' oğ-râtmadan ! ; ! lûtftedersenia yine 
1949' tyâ^ihdâ Erzurum 'Üak,İ göniş1" hat ' olarak 
87 'kildmtet^Ö ileride! Horasan^' !varmış olacağız: 
Horasan'dan' 8arıkâhii§,a; i;fcadâr olan' 80 kilo
metrelik kısım 951 de bitecektir. Arkadaşlar bü' 
hât'IÜEeriBİdh8--ıdei, Erzurûmu bir^zngeçİDee, 1400 
küsur! nı^trdikıbirıitütıebHvar^ve bü tünel • biter. 
bitTnea &&• derta ı yerindeki •• çukurluğu 45 i •-; 50; 

mktm '• ©Imak1' üzere: • büyük; 'bir-\ imlâ iş i yapılmak* 
tadır'. BüiJ4O0 küsur > metre ] mzıaaıluğuridaki? tü
neli» içıkar Içıikmaz! bir > az ileride açıklığı 150: ve 
derinliği 45i± Sö'nactrei olam-bu vadinin doldu-
rulmanı*; Î ıTlürk MüJ^üdislşrijjin hakikatten bütün 
miÜQtçe İftihar edilecek-bü^ük^bir eseri olacak-
tıa,; BMUftbföakiyetle ı-, devam i etmektedir • Gazian-
tetyin,;§4y. Maraşı'ın:i30 kilomertr^,(olan demiryol-
larn, dfl i2Q milyonluk tahsişat,ka#üJpLU ile, ihale edilr 
mi^?Î iapatı -devam, etmektedir,' 1949 id», bu, işlep de 
bitmiş, işletmeye açılmış olacaktm i . ; -

: , ̂ ik^^V^ \ b ,un# n başka, Uükûm-et, prog-
rafl^jn^ş, \ 15, , y#a , .yap^maşı, ^üşüftülen, 230Q ki-
lometre,l^ u l ^ ^ T O ^ n H P ' l kanun^, ;Bayındırlık 
Ba^nl^ğ^mızcA v jhaz^laijimış,, Başkanlığa ; şunul-
nıug^r, | B^,anJ^r, l^urulURda tetkik,, edildikten 
ve, MaUyp, Ba^anlığiı ,ile. ,de • göir^şiUpEek, ,malî. eeb-
hjefifi j , niz^m^nd^kta^ spora* ı Yüksek, flüzüpunuza 
yakında;; gelmiş/ o] acaktır, • .B,u. 3300 kilometrelik 
yçlila, - fuemlekşt, ekpnpmi. ,ye, •;. savunma bakımın--
dan en elzem olan demiryolu cihazına kavuşmuş; 
ola,çal$n\, [Qn$an r .spn.r^, l?u, millet demiryolu da-
va.şm], ,eş,asĵ , ftl^pk :^,t.etpiş. şay^abilir,,. llükû-: 

m$ k a r ^ r j ç ı l ^ a d ^ teferruatını arz etmiyorum. 
(Doğru, doğru sesleri),;:„_: ,,.[,.., .,, .,-. , 

, Arkadaşlar, bu iş9,800 , mjlyon lira harcıya-
cağız. Biraz sonra bunu izah ederim. 

Liman ilerine geliyorum. Trabzon ^imanın
dan başlıyorum. J milyon küsjur liraya ihale edil
miştir., Asıl .tahsisatı 10 milvon liradır fakat 
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mütaahhidi kırmıştır. Bunun bir kısmının ha
zırlığı bitmiştir. Asıl deniz içinde tam faaliyete 
geçmek için lâzım olan büyük kara ve deniz ma-
kinalariyle şantiyesinin ikmali 1947 de tamam
lanmış olacaktır. Şimdiden siparişler kısmen ve
rilmiş kısmen verilmek üzeredir. Ümit ediyoruz 
ki 1947 de tamamlanıp 1948 de tam randımanla 
i şu başlanacaktır. Bu liman 1951 yılında bite
cektir. Bittiği zaman şu faydalar sağlanacaktır; 
7 bin tonluğa kadar üç gemi yanaşıp alıp verecek
ti i*. Yine bu tona kadar 10 gemi de limana sı
ğınıp bekliyebileeektir. Mütaahhidinden şimdilik 
şikâyetimiz yoktur. İşleri sayarken mütaahidin-
den de bilhassa bahsediyorum. Mütaahhid işleri 
büyük bir dâva ve dert olduğu için üzerinde dik
katli duruyoruz. 

İkincisi İnebolu ve Amasra limanları işleri, 
ikisi bir ihale edilmiştir. Kanunu da böyledir. 
İnebolu ve Amasra mütaahhidinden çok mem
nunuz; işleri iyi cereyan ediyor, 1949 da bitecek
tir. Bittikten sonra 6 bin tonluğa kadar bir gemi 
yanaşıp alıp verecektir, yine bu tondaki üç gemi 
bu liman içinde sığınıp barınabilecektir. 

Amasra bir ticaret limanı olmaktadır. 
Esasen mevcut dalgakıranı vardır. Bazı 
yerlerde bozulup ıslah edilmekte ve uzatılmak
tadır. Burası bir barınma limanı olacaktır. Yi
ne altı bin tonluğa kadar dört gemi bu limana 
gelip barınabilecektir. Bu da inebolu Makiyle 
beraber bitecektir. 

Ereğli limanı: 10 milyon liralık bir tahsi
sat kanunludur. Yedi milyon küsur bin lira
ya ihale edilmiştir. Bunun her türlü hazırlığı 
bitmek üzeredir. Çoğu da bitmiştir. 1947 Ma
yısına kadar deniz içinde tam randımanla çalış
mağa lâzımolan makineler de gelmiş olacaktır. 
1950 de bitecektir. 10 bin tonluğa kadar dört 
gemi yanaşıp, alıp verecektir. Muhtelif tonaj
da 30 kadar gemi de bu limana girip barınabi
lecektir. 

Arkadaşlar, bu yakınlarda mütehassıs ar
kadaşlarımla gittim, Ereğli limanım gördüm, 
iş hayli ileri getmiştir. İftihar edeceğimiz bir 
eser meydana gelmektedir. 

Sayın Amiral Şükür Okan limanda gemile
rin denizlerden müteessir olmaması için kara te
sislerinden evvel mendereğin uzatılmasına işa
ret buyurdular. Mendirek ve bu bittiği zaman, 
çünkü bu hususta evvelce de bizi ikâz etmeler 
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oldu. Onun için sığınacak gemiler zarar görmi-
yecektir. İlerde daha geniş olarak bu limandan 
faydalanmak lâzımgelirse daha uzatılması im
kânı vardır. Yani buyurdukları endişenin va
rit olmaması için üzerinde dikkatle durmakta
yız. Bu iş için ya fazla tahsisat istiyerek onu 
uzatacağız yahut da kara tesislerinden hazfe
dip onun uzaması tedbirini alırız. 

Arkadaşlar, gerek Ereğli limanı, gerek Trab
zon limanı Türk çocuklarının eseri olarak mey-. 
dana gelecektir. Alman mikineler hakikaten 
en modern makinelerdir. Bunları 1949 - 1950 
yıllarında bitirdiğimiz zaman işçi ve ustabaşı 
olarak, mütaahhit olarak, mühendis alarak, 
vasıta ve malzeme olarak memleket büyük bir 
varlık elde etmiş ve kıymetli bir ekibe malik 
olmuş olacaktır. 

O zaman arkadaşlarım, Kefgen ve diğerleri 
gibi, ara limanları işlerini emanet denen tarz
da ve kendi vasıtalarımızla yapmak imkân ve 
takatini kazandırmış olacağız. İş bu yolda ve 
kıvamdadır. 

Zonguldak limanına geliyorum. Zonguldak 
limanın etütleri bitmiş, proje müsabakası ilân 
edilmek üzeredir. Ve zannediyorum ki 1947 yılı 
içinde bu işler biterek ihale yapılmış olabilir. 
Proje ve kontrol işleriyle biz meşgul olacağız 
fakat limanı Ekonomi Bakanlığı Kömür Hav
zası müessesesiyle birlikte yaptıracağız. 

Bu yeni liman Zonguldağ'ın Garp sahiline 
alınacaktır. Kömür ocaklardan doğrudan doğ
ruya Garp sahiline limana gelecek ve otoma
tik olarak yüklenecektir. Bu suretle şehrin için
deki raylar sökülüp kaldırılmış ve şehir geniş
lemiş olacaktır. Şimdi kömür yüklenen kısım 
doğrudan öoğruya yolcu ve ticaret eşyası alma 
verme işinde kullanılacaktır. Bu suretle ayni 
zamanda tabiaten dar olan Zonguldak kasabası 
genişlemiş, bugünkü zaruretler ve sıkıntılar 
bertaraf edilmiş, hem kömür işi en modern şe
kilde şehrin kenarından geçerek halledilmiş 
olacaktır. 

Zannediyorum 1947 içinde, olmadığı tak
dirde 1948 de bu liman da ihale edilebilir. 

Antalya limanı: 
Bu liman bir küçük taşıt limanı mahiyetin

dedir. Evvelce mevcut bir dalgakıranı vardı bu 
100 metre daha uzatılmış ve bitmiştir. Karşı 
tarafta da 40 metrelik bir ikinci dalgakırana 
başlanmıştır vu da 1947 de bitecektir. Liman 
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tathir edilip taraması yapıldıktan ve tamir edil
dikten sonra zannederim 1-948 sonlarına doğru 
Antalya 'nın bu küçük taşıt limanı da iyi bir şe
kilde meydana gelmiş olacaktır. Bunu biz her 
sene bütçemize mevzu tahsisatla yapıyoruz, ay
rıca yine bu mahiyette olmak üzere, Alanya 
küçük taşıt limanına da bu sene başlıyoruz. 
Arkdaşlar, dünyanın en güzel bir Narenciye 
bahçesi halinde olan bu şehrin, malını kayığa 
koycak, bir iskelesi dahi yoktur. Alanya Naren
ciye bahçelerinin, sulanması işi bitmiş gibidir. 
Şimdi bu sene de bunun küçük taşıt limanı işine 
başlıyoruz, birkaç sene içinde bitireceğiz, ve 
Alanya, bu suretle birkaç sene sonra. sıkıntıla
rından kurtulmuş olacaktır. 

Samsun limanı işine geliyorum. Mersin lima
nının projesi hazırdır. Samsun'un yoktur. 
Bu sene koyduğumuz 200 bin küsur liralık bir 
tahsisatla Samsun Limanı projesi işini ikmal 
edeceğiz. Esasen bu iş bir senelik zamana muh
taçtır. 

Arkadaşlar Samsun Limanının ehemmiyeti 
üzerinde durdular. Hakikaten böyledir. Iiu 
sene kâfi tahsisat da koysak bir senede ikmal 
edilecek proje hazırlanmadıkça işe başlıyama-
yız. 

Şimdi arkadaşlar; bugün elde bulunan ve 
ikmal edilmekte olan liman işlerini böylece ar-
zettikten sonra Hükümet programında bahsedi
len liman ve iskele işleri programından da kısaca 
bahşedeceğim. 
Bu Hopa'dan başlıyarak iskenderun'da niha

yet bulan sahillerimizde büyük limanları ara li
manları iskeleleri ve bu iskelelerde rahatça vası
taların girip çıkması için ufak dalgakıranları 
ihtiva eden bir programdır. 10 senelik bir plân
dır. Bunun ikmali için on senede 200 milyon 
lira harcayacağız. 

Bu arada Sayın Eşref arkadaşımızın bahset
tiği Giresun Karadeniz- sahilinde hakikaten mağ
dur kalmış bir iskeledir, diyebilirim. Ve 
balısettikleri zaruret büyüktür. Bunu ve Ordu'yu 
ilk ele alacağımız işler arasmda bulunduruyo
ruz, arzederim. 

Yol ve köprüler işi; arkadaşlar, Devlet yolları 
olarak 1923 denberi 2541 kilometre yol yapıl
mıştır. Ve yine o yıldanberi 148 büyük beton 
köprü yapılmıştır. 

Keza 1923 den bugüne kadar 4800 kilomet-
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relik yol da Devlet bakımına alınmıştır. Şimdi 
arkadaşlar bu sene, 1947 de Devlet bakımına alı
nacak yolların miktarı 10 000 kilometreye çıka
rılacaktır. Bu 1948 - 1949 da da artırılarak üç 
sene içinde Devlet bakımına alacağımız yolların 
miktarını 15 000 kilometreye çıkaracağız. Halbuki 
bizim 20 senede yapacağımız yol 20 000 kilo
metre idi. Bunun 15 000 kilometresini üç sene
de bakıma almış olacağız. Geri kalan 5 000 
kilometre zaten yok haldedir, bir taraftan inşa 
edilecektir.' Bu bakıma alacağımız yolun için
de bir taraftan inşa da vardır. 

Arkadaşlar, bakım ve yapım işlerini, Türki
ye'nin bugünkü yol işi hacmine göre, 11 bölge
ye ayırdık. Herbir bölgede bir bakım ve yapım 
amirliği bulunacaktır. Bu bölgeler yolların 
durumuna ve vüsatine göre şubelere, kısım
lara ve ocaklara kadar ayrılacaklardır. Bunla
rın buna göre muayyen kadrosu vesairesi ola
caktır. îcabeden tesisatı da yapılacak yol ba
kım ve yapım işi tıpkı Demiryolu yapım ve ba
kım işleri gibi kaideleşmiş ve nizamlaşmışsa 
olacaktır. Ve hiç aksamadan gidecektir. Bu işte 
çok iyi yetişmiş arkadaşlarımız vardır. Bunlarla 
bu yol yapım işini bu şekilde sağlam, değişmez, 
değiştirilmez esaslara bağlıyarak kurmak yo
lundayız. kanaatim tamdır, kuracağız. (Alkışlar). 

Yapım işine gelince; Türkiye yollarını 9 met
re, 8 metre, 7 metre, 5 ve 6 metre olmak üzere 
tiplemiş- bulunuyoruz. Keza vilâyet yollarını 
5 ve 6 metre olmak üzere tiplemiş bulunuyoruz. 
Binaenaleyh Türkiye'de yapılacak yollar, mem
leketin ihtiyaçlarına göre, ancak tesbit edilen 
einslere göre yapılacaktır. Ve mevcut olanlar 
tamir edildikçe ve yenilendikçe bu esaslar gözö-
nünde tutulacaktır. Genişlikleri esaslara bağla
dığımız gibi yapım kudret ve kıymetlerini de 
ayrıca nizamlara, kaidelere bağlamış bulunuyo
ruz. Bütün bu 20 bin kilometrenin hangi isti
kametleri takip edeceği, Bakanlıkların salahiyetli 
adamlariyle incelenmiş ondan sonra daha sala
hiyetli merciler bu incelemeler üzerinde çalış
mıştır. Bu itibarla Eğitim, Ekonomi ve Savun
ma Bakanlarından en lüzumlu ve en zaruri 
olan istikametler tesbit edilerek bu 20 bin ki
lometre toplanmış bulunmaktadır. Bu yollar 
ilk seneden itibaren feyzini verip hakikaten 15 
yılda bu 20 bin kilometre içinde, beton olan 
turistik kısımlarda dâhil olduğu halde bittiği va
kit bu memleket, yukarıdan aşağı, sağdan sola 

*- 513 — 



£ : O BMH .SI .<]<; 
, . ,B ; 23 , 2 5 . 1 2 .1946 

lıer, :tflw£ffi4aw ,• imanlarından. ana, jisftkameUer-
lerde birleşmişi d£mwreUar} ,6^ âyi şflflftlte/g^lftft-
• 4lır4w«,-yfl-weBpietot thakakatepı: f ey^dafl ıbw,&a}e 
,gştmJ^,((rfafiato'1i,.,.,U/ji;(i |..|7.,o .,!„,,.„ .„,.,* 
,.!l:,ı Simdi i £»wwn. ı bakicinde.«#&i b w»»ls.iıİQffl̂ tfl§ı i w-
lâyetieıre b^aku^n.yppa^ .yardir, M,Bu (yollar, [hu 
ana, |stik»PWİitfi,ıWİieawÖP ^mjyafiak ojian.skasa 

,yollandır. ,y e »ahiye syojlarpdır.gi)ıbi^fölp^et^e-
,iik; ana jyQllaruwilwt}e,rjn Ürerinden alijn&kÇan 
sonra ü^fiye, Mm\ M..S$I ı t o , : i kil^ıe-trej. (iyi 
işliyen bir vilâyetin,, ikftdaçi; ,yiel(i^^^la^,jiçw-
dedi?. Qudai bize^u-vazi ,o,lajr;ak bu;r^MyjLlda bu 
23 s bin! kilometrey,İ, ,bitird,iği I aamaft ..memleket ha-
kilpmetjeyj,,, ıbitirdiği:, ,,.z&mam, fl^emtake.t, ,; ha-

: kikaten, hu, s bakpadanj cennelf rfflifiajj, bir • hal, aja-
eaktifr. kalannbu ,23, bwMQmetı,elifculy(9il(u!4a 
bw;, progTanmı,. bağlamaktayız.,,,, Bugün , vilâyet 
ypl isleri, daha ziyade.. ı her fffiBG ıtoplanan, ̂ eçiişi 
UnroilerKfei,gü.niük, ı, ye, mevzu, ştatÛ" &rın,. teşi-
rii altıca, yürümektedir. ı .ıŞsU flpfi,ı, Jw iki kaza 

.. üreleri,toplanır, ypj,,,, tabaatım,,, bu , tarafa,, S<?-
keıT,,, öbür,,; sene-, .üçü,, • bMçşşiir, •, Üİğev taflştfa, , çe-
fceir^ nBsunun ,netiqesi ,çj|a.f,afc ,ı ̂ . y^ i j r , , hşr şene 
bİJTt.şeŷ er .yapıidığnıbaldş», ihangi yUâyette,.rahat 
bir y»l(1y!ar,dır,ı„§iffldi;,ibi^1bliûu, bizim;, ana,.yal
larımızla ayarjAyaî?ak,1MUâyetleirıe.1bvmJara,_HWY»-
zi, programa yşyiöfÇ)rpız.,.H^unlafiW) büfelerini 
4e jnütömadi^biffı kontrol a^ına alacağız.,, Vilâ
yetlerde garip:, bir. \ »halet̂ ,, «ruhiye! ıyar.,; ,ş?taştı-
la*. m ı lelterdni, ypl, ,paraswai atjp, .ihtiyaçlarını 
oradan ^aıuamlajnafia kalkıyorlar. ,Ralb;ijLkinyQİ 
, sıkıntısın yjnei ,ens gok kfindUe^ .ejekiyjprjlar*,; yani 
yöl:vşi bir ı^k.yilây e t l e r i ,bftr,üvey ((eylât, halin
dedir* , iBunu,, esaslj ı Wn i j iSure t̂e a^apiamak^ayı^ 
ye - «pQy,oe ayarlaımç ıbiAİumuyftuu .̂,,, lîTöÂyçjtlçprin 
takati t iğinde, olanı (kş^Ueri,, yapacak, oln^an-
lar^; - ayraca ,yflffd«» î eteotöÜhÂ f&fm 14ft 11 »r̂ eçlfi-
yi^likiıihn^^^4a.lbİJri.ta^5i^^]|l oım^eyy ş̂Ĵ Bire ifrti-
,yiaciiiivra^dı̂ -, «^»rilte^.^rogçaıpîdar^ ıgprıe, 4aUgWM-
yan vilâyetlere.>ya»çdwj<.yajıjnıyaçağızt7.,,,i,,>,;j,,, 
.,. i ,.Bu.i8eAe.vTnlâyietlra MtÇftUrindA .bujun^p, ypl 
bakma: ve yapım ıbölümlie îıniniiyekHTî  40 ınüyprı 
, üra, s raddosindediiî.. ıRu i 10, ınıily^n, . toyı. ı. .şalâ.bi-
yetli, ıvo' teknik najkadaşlaıpjnıla, gşaeli. ıgündMü 
çalışarak: ive bayan^Uk, üftüdiwlerM (»buraya,, ge-
tirerek,.!y&İUejfle »def ,babeTİQş̂ rekf ,geQejp, .geneleff-
,kiad$n. daha semereliM\\,§^kiıldq,hawam#i ga^rç-
t İ n d e y J Z , ! , : . i | - . . i n - u h h * f i . h . l » J J I H J I I . I I Ü - . I J İ Ü I . M - . I I I 

.... Binıkajç noktaya.,feı.tfinas etm$k\Âştiyofrmid-
bakanlığınızın bilhassa ehemmiyet verdiği iş 

^aMnah^şm^jgidir^v Binaenaleyh gerek 194Ş yı-
İA ^ ^ a ^ m ı ^ a n ı yapjtığımiZj taarruzlarla,.ye 
,ge|rek^ , 1 ^ ^ y^ınıda,, .bütsem^^.pnagpre!, dü-
şüneçefc, ^y^dığm^.. i tahsisatla, > pldukoaı gmiş 
, biç, makinalaşma yoluna .ginniSı ibulu^uypruz... ile
ride, atölyelerimizi! ve diğer . ih t iyaçlara tHjnajaı-
hyarak: bu noktayij ehemmiyetle:itakip .ed^efiğiz. 
.J^akiualaşmaı işii ıteleyuıce, .yolaum! i f mühimi bir 
kısmmı, mütaahbide vermeden emaneten .kondi 
tftrafiimızdan < \ yapmak imkânını ,, elde., ̂ edıeceğ .̂ 
Bu.ımetotta ı«-e,,programdayw5«i -:;. -.n--... u-.\ ii.,ni;.-; 
•, / Bütüû; Deylet! daireleri inşaatının Bakanlığın 
elinde! toplamış, plması ve >> bunlarsın • babımı ıme-
selesine gelince biz de^bttnoktai nazardayız^i.Ev-
yişlee, bu, böyle. iltfiU, ̂ onra,., m,u,ht̂ f̂, ,kanunlarla 
ayn, ,ayı», y^âletler ke^di, ;; tpdnalar̂ n ,̂ ,ken^Ue î 
,yapma,. ,ypluna ,gitmişlerl^r, Bunları tpplayap 
; biır i elden ; idarede, hayır, .görmekteyim.;,. Bjunun 
ü^eKİnde.Galışmalar^mızı yapacağız. > , , :,, 

Devlet müessese ve dairelerinin yollar,gi-
. bi,Rakımının, bir, usule bağlanması, işi ürerinde 
(lerhaj, .müspet ^yapş yenecek, .du.runıda de^liın. 
ıpirk.aç;arkadaş, bunun üzerinde işarette bulun
dular., ,Şene, içince bıınunla da meşgpl, olup 
salim bir istikâmete girip girilemiyeeeğini tetkik 
ettireceğim. , , , , . 

Şehir ve kasabaların elektrik,, şıı̂  ve imar 
planları işleri üzerlerinde birçok arkadaş talep-
İerd^ 'ye' işaretlerde bulundular!' 'fsterdi'm ki 
bunların hepsi bayındırlık Bakanlıgınin, mesu
liyeti içinde olsun da mesul bir adam."'olarak'mı 
miia'hezelerîriizi! Ve ihtarlâriliıziı diMiyeyîin.' ̂ a-
kat' 'böyle1 delildir: rVaklthlVğlm '̂ fyuntinhak 'da
ğınık ; İi^ıMarini bır! eld^ töplkrhak1 İsteı'û'ektÖ-
'dİTİ'-^iıbâ^İka "nügun' İller B^ıikasi1 ithaf, 'lölkK-
tr'ik1 've ^projeyi fİb&t ;ve' 'yapti^ır1. ,irBize' ê1-
lir•;' "biz 'tasdik'Vder'iz. "Biı*; kısmırii1 lM ''beUdi-
yeler kendileri yaptırır. Bu çök>:ıdağihiV,'bir; ÎŞ1-
tir.!İİ'BıiHu1nnyâ[hihda halk^m'iznl'mefleM duygu
su- '• Çolfc' artm'ıştıri''' iîftihar '• edilecek bir hale, gel-
' mistir!'' '• Bı'ınlarl' derfi 'toplu bil* ele • 'âl-mak "•' ve 
l l Iİ^ 'Bânka^ırldâ Mnah^e1 (etm'ök 'suretimiİR' hteflîm 
bii4 'yölft1 kbyhıak' ; 'te1 ttsuîe!bağlamak' ieabetme'k-
tedir. Bunun üzerinde çalışacağım. •''('Çok iyi, 
i Wüvo> seisleri.) ı •. iYöl bahsi biterken • şunu! .da ar-
zedeyim>. •-. Bilhassa >Şarkta .biri .takım linyit ,ma-
'detolerîivat'dıri i Bunlar üzerine Ekonomi Baka
nı arkadaşımla duruyoruz. Maden! Tetkik Av&~ 
nı,a ı Enstitüsünde, tetkik, ettirilmektedir. ; ;Bazı 
madenleri çok zengin diye duymaktayız. Fennî 
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%:% üW.l¥.1^6 S%-A 
' t e ' r a ^ â 1 bilÜit-aîk,l!MLs6^'Şki'lc'b61ğysînaö-
ki yol programımızın İdille'15tt'Waden'ocaltîkk-
h'ıl'airie,a§ife!',l;.'i ' İ İ ! -|!' »'.••' •,|-"!^i 'Mi.ı'.ıi.-ıu 
' ' ' ' ^ r i l M u l i İ e f t o ^ 
1 ' r ' m f m ' e ^ M i M z İ ^ nMŞ tt&Mirta' 'g^e1 'Uyar1-
^'»HaM.'!'»I»» ' ( '>(ui>bl ' ı^ '» I ' i Mii i ' ı l i ' ) [,'ji'ı ! . \!iıı;ı ı t!i!;iH 

Bu böyle olmakla beraber makbul faiz ve 
•-$MW"im '^^Mte^m^imk'-^p ta 
şu işi üç yıl yerine iM'yıtta yla^ı#'£ara'sM>mu1-
â'yy^M''taŞMtt lîei-beşı;yilÜ£t',âl!â,e%ık,;',şu'iş^ beş 
yılda bit ir i tât!f ; ' , ' '} lRmini ' i^ öe 
«m^yiİd^trfMak yeıftiiireifecfteİi ser.ina^e.i <ve te-
şiEİbyftsül "dİ6''sriıyor • V>Üi fbekt'jyU)ımı«ı;;•• Iföuliuri et-
^iğ^«amanii- otllarla;da'^ahşapbk ıbu lyoldam fiayl-
dttlttbrp>' -mtaa" < fyimr da4ıaı i gekıişf i «iuurette;, yapma 
?«>1UB& ptm^'kava'nıı^dır. ı /HMM i: / [.; n. u;i 
'••'^ Ark'aöaşl&v, '^hül^lsâ'' ^laralkii^Bayımdıiîlığm 
normal çalışmalariyle Hükümbt r./programına 
üan-mı^ KJİart-Miazuni si&dreîit ıçaljşiB-ftlay-. ı ,ihak>k|nda 
»özettiğim buy işlerin l ilk/iyüdani .başlayıp 15ı 3RV 
da* •bitcB«feil»içinı[lâ2iım,ûla«/para ıibİtl;lwUyşnı^Op 
milyon» iiradtevl I*w« |her SÖMI az&lmakhüze^e, ,y;şr 
bM ieatoeitrtikçe ilk-lsefjeleipdevazudiğışrnşefiLejgjı^ 
çoğaknafa.iüadreırtfeî ıtaforiben ısene^i ,1Ş,Ş. .milyon 

Mit - e d i l i r i | • e!• û i ı; / i i ı -^<4, m.İMi n. ;oi . |V;ı!-ıı^r. i;l 

"Mrt'îiugüH ,3B'âIy!ıhdı#li'k'> Bakankğifflieımı ı i ıbütçesâ 
80 Vitö^on>'İfadır.' ı '-Buy ^oiıiileıkimi&ilnı tası bu İtee-
rlîbefö^ya^er-vuİTO'oİ^ te-
veeötihU;<'île' vâdf e^bâşma* süamlmüş iarkâdaşlaa'iiı-
'MziH kolay1 -b&şatac&ğı; bin iş-tiı?./ iiBunanakıl1 .eın-
d i r emiy^e r ' bi'ziı» ıruhumurilı» h&letimîzi/1 i ikti
darımızı, gönlümüzü bilehiiyen • 11 • ..insanlardın. 
('DVavö'bateri, alluşlaıv)'' I.-.-UI.-.-.^'M-'-II ,ti.:\ 
"'" t'a^a|ı'nüz ; 'bü' im ;a i^afiti , ,n ,e'r biri^aHa 'ikin^ 
eı'se^Mnde''f ey'zini'veı'e'ceTte1.''!îllöle bir'beşyıli-
\\İ cfe^r'e' b î t t ^ e t f ' s b n r ^ <bdl:işleı< <bir^ »ilerlel-
$b tedbiriyle11âflftfoklî'bil-1 hale-kısmen!>geh 
Aîk'fen'îonra'; '• iMticiv.befyİJa,! ve;$'toeü'ftbf'.yiıla 
yanY'îfc 4fîi: yllâi; vardığı1 za'iriati'btıi'memleketin 
fefedfeıi'iytîyar-edfebeti föy^; ; 'yapüâdak İne**-
raMrl'kiç'e1 dSydifİSöRtm "Bti!iliT«Umi"WıAayd-
sİMya^niâV^h l^l^^Wtdrak i iB«et i!M i-v. -hin 

'AV%0rA^ÂK [ M t â l ^ j ' - ^ A İ n â ' l ı ' v ^ r * 
f.n. - r ıb İHY lı<!:'. ,ni *ıt M't r.Iıı r, .Ti:ıı i i M;,:İ t ;-!ı 11 -1 * m i 

mışse ne yapayım ben. 
' ' ' ' B A Y I N D I R L I K ' S A K İ M ' Ö E ^ ^ ' p iRİM: 

J H ' I O V t t l C j T ı . l l i , ! : I! .!M1I ! j . i ı ; l J i . l l i , l .nMiLr l L I,. ".İli 

ÎNCEDAYI (Devamla,) — Sayın arkadaşları-
ııiuı .herbirinin birjbirınden ,kıymetli,olan soz-
f r . / rr iJT \>A< i <;•: > l#/T# I I.L» I I ,1Î- * t» H m ; . I ,ı i i t l - M i i i ' » / 

leHni tek tek ve itina, ile not ettim. Bunların 
my r u f u n ; 1^0 ı q ,i.ı;-»r.lw Ir.ın ı.Vı lı;ıü;«ı Â^-.t M i u i l ' i u ı 
bir kısmı iş pragramımızı yaparken bize dırek-

' t i î ^ îackk tft&eıÖ». ^ u n i a h r i ^ ^ ' t e i n ^ ' - b i i r 
â ' l t î ın '^a ' r ' gifli' t a t a ra* 1 rilûttküri^öllianlni!lp¥öyr-
fâm» Mfegım'. ' t1 alriiz , ,b<l i^ad^ ,b^ri^ !e^aSll !^ 
'yî 'k^^ea" kr^e^etiy ğim.'- Yyi1' my fûttun*! 'işâ'rtel? edbn 
•Wr"Hi : feİa^4edî I ki i l ^l -^İ^Amıül , t t t ldk , , «Ö-
flmiz x^Mi Jddfeü •böİğfe1 Vöîfariöâ1 to^ "ai'isHöM-
mly'ef Vtjitö&îjini ' l ' ^ â ^ ı m 7 g îb i^ i r 'niüt^âadâ 
*DiCtIu,nâula^';I'^a ârİ^dk^larfn ^^ü'^eıiltekljt'ih 
h a ^ i ' p a r ^ g l n f ;ele âî^"tfet1îiK';ue'dei¥ek, "h'âll'^i 
'İ&'f'ç'â'sırim ;dtiöanxiÖba râpğixy^ri fâ^dîr. Istifi-
ii-.Li ı/'Hi -ı-iii •ıijiitı;j.v>(U1 -|i)H , io^ >lii ni/l OW<';L' sal bakımından, ihtiyaç Dakımindan, oraya tılaş^ 

KllfiJ-Itifı İKİ b m i ı l ) / i İU İ , .JJİUhJCH İv-ffl'i-ty, Hl mak bakımından, ticaret bakîmmd^an vatan 
ııi'»{ - m i n i m < •IMKLAIL ., i't'»hj,(H ^ v ı a i l iv . I Ü ^ I U zm her parçası öyle bir manzumedir, ki, heri 
m . t ( £ . •jııvm.lput. i,1 J ; I I X . I ; V . nıt>y>l "ini jır.Ui'ıI'i;>it ü 

bırmı .otekı kadar azız, sade azız aegıl, eko-

ki, ııerna**-

yan bir değer içindedir. 
u r o l t ı v r . l r / ı> -iv rı ıi ı-»v r.lı / 1 :-..(;< 

ıa> ı t j i j j u i l ./lıLr.'j'iiiir.Tİ-.'iil '.')(»(),{)<;!:.;•', . J I M T , / I Ü I H İ I ; noraı bakımından, bilhassa, savunma icapları oa-
j ' . i i i ' i >Uviı\ıuui\u/vt\,sy>i>d>r>v,y.iııu i ı ı i i r i :»; / iLuJHHir./l kımmdan nerbırı birinden az ehemmiyetli olmı-

>İı.N|i',7 ıt'ıl '.ıl 

;!;..;l.j;>h/. 

, Evet halen memlek&tin Doğu .kısmı ,daha ,az 
•r\Y\v.i'. /T.r.TıH;ti!'«ıtrurırın ' t l i ı î ıı;-îlTfriı;i> v i n t d m r i ' i i ^ ı 
ekonomi ve millî savunma bakımından birbirı-
ıTci ,>n 1 • n ; ı:l> 1 J;r111; 111 »I» K I I M H ^ H / I ; ' ) TOV IMVI 

ki-
>in-1 

,,,, ^o^upu^r^ed^- i i j tn , ,^ ^ u , , . y ^ ^ ..^l^ğ.f-
Eraİftpan^f; ür^uy,usn .ter&fınft^oğru, gide#| fl&fMÎ-
y l̂u< |ü^«yrinflft 1 Jffly .^[ut^.fefippji^,,^ene^,i^şt#aX9-
Uuno,ilWTOW Jjijşme^^bağlanmjg^^u^çpj.,!^ y,^a 
buîispnşHÖ^kpppüje. j ; tak^h^ nİ^j ^vpnjukj (b^r 
^ı4hşisaJt,-.ayırd?ki/Yjin^,7nfl vüz.(^p, ;^r ;a^!bi(ç yql 
•taNfisatı-, kQyu.KftWZ Û119.48. jdşsiçftı güz^l,} en o ğ 
lanı. bir yol olarak Elazığ, Dersim dağlar-jn^n 
aşapi Mn\\\ ıkpprüşfluer.ı^ğlşmjşj ,jgaafiagç?t..l(.4|lkış-
lar).,lİYJne,l?u ^«ĵ n f̂ln» ..b^Upfara^./j^l^ya.'y^. 
D.adfeftdo/rutöüpn -m, Kangal ü ^ ^ ^ e f t $TOS& 
bağlam iş, ola<jağı,z^ JV̂e Jmnuft ^ . 9 ^ ıyıl^n^a fofifr 
<attab-ıtahakkufo •ettireceğıîa. • Bu; suritleı ıbu membe-
kbtin ''iki-aıia^istikâmetini. vdıhavasisını ıea .ton&hdm 
ikiisadi vo < i stlmte1 j iki; tybldan; I ibağlamlşi 1 oleueağiz» 
Bttşl^dığimıfe 1 v<e» başlayaeağaıaîıa > -buıııftn'. I gihiı < ıçok 
t^öshı,TŞİeri^^i''VaWır!isâiynıı^arüm.!i<i ,-«MI<» mr.-A 

Arkadaşlar, meserretinizi mucip oÖtÜİ,JÖiyfe 
Mi- ş'eyi' dâîa att s ' ' ed iğ im? 'BiliyöfjsUntt*)1 Re-
yei> '• T>bk r̂s !Hükuriieti; Vazifteyö • geldiği' • Bltfâlârdk 
'sİ^ksî'^âhvaldey 'feâkseti 'dövam«6Ööii;, zd^ttk diaflia 
<#tt'' a'hüiiç, ' buluıiüyor'dÜJ:- »A'skerlîk'»'oa'klm'ındatl, 
iHtiyâV'bâkutîMân; ''dikkât1 'bakimındâ^ UtÜftkt 
nte'^İâlM'dak1 trtiTO,,fileiiildi^0İaçûâafide tfi&-
ttkAfft'feâji^ltoft. "HnVtoll'et^' B ü U ^ ' k i âli-

-*t&-
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nacak tedbirleri ne kadar sert, sıkı ve sağlam 
alırsak, tehlike o nisbette azalıyor. Bu bizim tec-
rübeıııizdir; Türk milletinin aneııe haline gelen 
biı* şiarı Bu arada bir yol faaliyetine geçmek 
lüzumunu da hissettik. Bugün İskenderun ve 
Mersin limanlarından bağlıyarak Ulukışla, Niğ
de, Kayseri, Sivas ve Ankara , Kırşehir, Kay
seri, Sivas,Ankara - Kırşehir - Yerköy - Yozgat, 
(Jorum. - Mecidözü, Samsun - Amasya - Tokat -
Sivas, Sivas - Erzincan - Erzurum ; ki ceman 
2500 km. lik yol, her mevsimde her nevi vası
tanın geçeceği sağlam, mükemmel bir duruma 
gelmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bunun için 
arkadaşlar bir kısmı vasıta ve malzeme satın 
almak üzere 3,250,000 lira harcadık. Bunun da 
kanunun verdiği müsaadeden faydalanarak ema
neten yaı>tık. 

Arkadaşlar, bazı vilâyetten ve o vilâyetlerin 
işlerini biraz daraltsa bile durudurmamak şartiy-
l« Yüksek Mühendis, mühendis ve fen memur
ları, yol çavuşu gibi elemanlar da aldık, bu 
yollar üzerine koyduk ve bu 2500 kilometre 
yolu köylerden Türk çocuklarını da işçi ola
rak davet edip sıhhatlerine, yiyeceklerine, 
giyeceklerine ve icabediyorsa kaput, ve saire gi
bi şeyler uydurarak vazifeye sevk ettik. Bu işi 
mukaddes bir vazife diye üzerine ab]) çamura 
yağmura rağmen yaptılar, çıkardılar. Ve Devle
tin, Milletin hizmetine amade bir vaziyette ge
tirdiler bunu huzurunuzda erzediyorum. (Bra-
v« sesleri alkışlar) . Her şeyi yalınız para yap
maz. ITele imanla para bir arada olursa neler 
olmaz. 

Karadeniz sahil yoluna diğer yollarla bera
ber ehemmiyetle devam ediyoruz ve bilhassa 
önemli tutuyoruz. Limanlar yapılmcıya kadar 
tabiî dört, beş sene geçecektir, bir vapur fır
tınalı zamanlarda herhangi iskeleye yanaşıp 
hamulesini çıkarabilir; orada güzel sahil yolu 
olsa gemide çalkalanmaktan kurtulur, oradan 
kamyonlarla, otobüs vesair vesaitle nakil im
kânı olur, bu itibarla sahil yoluna çok önem ver
mekteyiz. 

Rizelilerin gayet haklı olara!-: bir İspir yo
lu temennileri vardır. Fakat bu muazzam bil
iştir. Rize'nin 65 kilometre kadar içerisindeki 
bir kısma bu sene başlıyacağız. Bu yol üzerin
de bir kaza, üç. nahiye ve otuz katlar köy var
dır, İspir'e doğru da istikâmet alınmış olacak
tır. Bunu bu sene vilâyetle yardımlaşarak he-
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men hemen meydana getireceğiz, biraz eksiği 
aklırsa 48 de tamamlarız. 

Ordu'nun iskele işi de ilk işlerinıizdendir. 
Hulâsa arkadaşlar imkânlardan âzami istifade 
ile takatlarımızı en iyi yolda kullanacağımıza 
inanmanızı rica ederim. (Teşekkürler ederiz ses
leri.) 

Kefgen mühimdir, ilk fırsatta yapmağa ça
lışacağız. (Sürekli alkışlar.) 

Sizi çok yordum, biraz daha müsaadenizi ri
ca edeceğim. (Devam, devam sesleri.) 

Arkadaşlar, bütün bunları anlattıktan son
ra Bakanlığımı ilgilendiren ve hakikatlerle ta
ban tabana zıt olan, amma millî efkâra akset
tirilmiş olan bir iki meseleye temas edeceğim. 

Bu ayın yirminci günü çıkan Tasvir gazete
sinin başyazısında Cihad Baban imzasiyle şöyle 
bii' tenkit vardır. 

Demokrat Parti büyük bir meharetle reali
telere istinat edebilmektedir, diyor.» Evet ya
pılmış hakikati tağyirde, tashih edilinciye ka
dar az çok muzır tesir yapma bakımından ha
kikaten meharetli ve acayip bir realitedir. Ma
kale devam ediyor. «Tenkitlerin bundan sonra
ki ağırlığı doğrudan doğruya Recep Peker Hü
kümetinin programına tevcih edilmiştir.» diyor 
ve Bayındırlık Bakanlığına ait mevzua geçiyor. 

Cihad Baban'm takdirine mazhar olan me
haretli isnadın mahiyetini dün Maliye Bakanı ar
kadaşım vazıh ve olgun açıklamasiyle çok güzel 
anlattı. Ve millî efkâra da işin içyüzünü ve ma
hiyetini arzetmiş oldu. 

Beni ilgilendiren cihet şöyle başlıyor «De
mokrat Parti, Adnan Menderes vasıtasiyle, or
taya attığı rakamlarla bu programın tatbikinde-
ki güçlükleri, hattâ imkânsızlıkları vazıh bir 
şekilde anlatmaktadır. Görülüyor ki, sade de-
miryollarınıızın 1938 seviyesine yakın bir sevi
yeye getirilmesi için bir milyar liralık bir tah
sisata ihtiyaç vardır. Sulama, kurutma işleri 
1 800 000 000 liraya ve meşhur 20 bin kilomet
relik yol projesi, 15 senede ödemek üzere, tak
riben 4 milyar liraya mal edilebilecektir. Mille
tin dar iktisadi imkânlariyle bu ağır yükler al
tına girmesi ve bu programı tahakkuk ettir
mesi Demokratlar tarafından mümkün görül
müyor. Bu vadide muhalefet partisine hak 
vermemek kabil değildir. Rece]) Peker Hükü
metinin çok pahalıya mal olacak programını bu 
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milletin esasen zayif ve son senelerde çeşitli 
buhranlarla büsbütün zaafa düşmüş olan iktisa
di bünyesine yüklemekle kalkınma namına hiç
bir şey elde edileni iyeceğine biz de kaniiz. 

Şimdi arkadaşlar; Cihad Baban, bu yazısını, 
Adnan Menderes'in Demokrat Parti adına ha
zırlanıp okumak üzere kendisine verilen ve oku
duğu nutukta aynen bunları söylüyor. Bu baş
makale ile o nutuktaki bilgiler vakıa birbirine 
dayanıyor fakat Adnan Menderes'in nutku ne
ye dayanıyor? Bunu bilmiyordum. Adnan Men
deres, Cihad Baban'm başmakalesinde aynen 
yöraîan kısımdan sonra o nutukta şöyle diyor; 
memleket senelerce bir duraklama hattâ bir ge
rileme içindeyiz. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet devrine intikal eden 
4158 kilometrelik ecnebi imtiyazı, inhisarı al
tında bulunan demiryolunun 93 519 000 lira ve
rerek biz satın aldık, yani, Türk milleti. Ve yine 
bu devrede 3475 kilometre yolu 461 milyon lira 
sarf ederek biz yaptırdık. Türk milleti. Elyevm 
elimizde, arzettiğim, yapılmakta olan 100 mil
yonluk yallar da vardır. 

Arkadaşlar, yine bu devirde Marmara hav
zasında her biri bir sanat ve medeniyet eseri 
olan 12 iskele yaptık, Mersin ve İskenderun'da iki 
muazzam iskele yaptık. Bunlara, borçlanılan kı
sımları bırakıyorum, 10 milyon lira harcadık. 

Şose ve köprüler için, illerinki ile beraber, 
261 milyon lira memleket yollarına harcadık. 

Su işleri için 100 - 110 milyon lira harcadık. 
Hülâsa arkadaşlarım bütün bunların yekûnu 
olarak; istiklâl mücadelesinin ağır yükünden ye
ni sıyrılmış, teknik, sermayeye, servet, sıhhî ta
kat bakımından büyük mahrumiyetle miras aldı
ğımız, miras kaldığımız bu vatanda bugüne ka
dar bir milyar küsur bin liralık iş yapıp, eser 
meydana getirip, vatanı bundan sonra yapaca
ğımız imar ve medeniyet işlerinin hakikî temelle
rine, mesnetlerine sahip kaldık.. 

Şimdi bugün yedi yıla varan Cihan harbi için
de milletçe malûm olan kahramanlık, fedakârlık 
ve feragatle, ve elhamdülillah, bu günkü havalar, 
rüzgârlar olmaksızın yekvücut olarak bu "cihan 
harbini geçirdik. Hudutları masun bulundurduk. 
Bir tek çöp harb musibetinden dolayı devrilmiş 
değildir. Bir tek Türk çocuğu siperlerde kalmış 
değildir. îcabetseydi hepimiz kalabilirdik, ayrı 
mesele. 

Bir Türk evinde bir evlât ecısı ve baba mah-

2 .1946 O : 3 
ııımiyeti yok. Bunun yanında şunu tavzih ede
bilirim, fert olarak, aile olarak bu altı yıllık ge
çimde darlık çektik fakat istirham ederim, mil
lî takat olarak, iktisadi takat olarak harb ba
şından geridemiyiz? 

Dr. SAİM ALÎ DİLEMRE (Bize) — An
kara böyle mi idi, niçin söylemiyorsun? 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KE
RİM ÎNCEDAYI (Devamla) — Fazla izaha geç
miyorum, Necmeddin Sahir arkadaşım benim 
adıma resmî kuyuda müstenit olarak harb yılla
rının içinde yapılan işleri rakamlara dayanarak 
izah etti. Onun için sizleri rahatsız etmek istemi
yorum. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Gene izah 
etmek lâzımdır. Çünkü 1938 senesindenberi bir 
şey yapmadınız diyorlar. İki bin beşyüz kilomet
relik yolu bir kaç ay içinde yaptığımızı iddia et
tiniz. Onlara tekrar duyurmak lâzımdır. 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KE
RÎM ÎNCEDAYI (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar bundan başka kendilerinin adeta bir kusur, 
bir kabahat gibi yüzümüze vururcasma, maruf 
nutka okudukları bankadaki altın külçeler Millet 
ihtiyatı olarak durmaktadır ve çok zaman bir bu

çuk milyonu bulan ve çok zaman bir milyondan aşa
ğı düşmiyen bir ordu besledik. Zaman geldi yüz 
milyonluk tahkimatı toprağın içine gömdük. Za
man geldi Meriç kıyılarına, Çanakkale'ye, Çatalca'-
ya milyarlık tahsisatlar gömdük. Bunları hep mil
lî şeref, millî namus için yaptık. Nasip olsaydı 
etimizle de onların içine girip onlara dayanıp sa
vaşacaktık. (Alkışlar). 

Temenni edelim ki bir Türk çocuğunun girip 
kanı akmasın, hepsi bu badire geçtikten sonra he
ba olmuş olsun. 

Bütün bunları yaptık ve bunları yaparken 
harb yılından evvelki hamleyi daha artırarak 
Devletin her şubesinde, her sahasında yapıcı
lığı bir an bırakmadık ve ileri götürdük. 
Elhamdülillah milletimizin ne bir yere ödiye-
miyeceği bir haysiyet borcu vardır, (Alkış
lar) ne de vatan parçasını taallûk uğratacak 
bir vesikai siyasiye imza edilmiştir (Alkışlar). 

Arkadaşlar, istiklâl mücadelesinden yaralı 
bereli çıkan ve bir milyar küsur parayı harca
yıp bugüne kadar birçok şeyler yapmış olan bu 
milelt, şimdi kısaca gıptaya, hasede şayan man
zara ve durumunu arzettiğim devrinde, 20 milyo
nu bulduğu bugün 15 yılda iki milyarı harcıya-
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gisinin kendi mihverine yaptığı vatani ve millî 
baskı ve tazyikle, Atatürk Devri nasıl bize bir ci
hanın geçen büyük harbin şaşkınlığından kurtu
lamamasından bilistifade yirmi yıllık bir devir
de, kâinatın bile yirmi yılda yüz yıllık işi yaptı 
dediği mazhariyete erdirmişse İnönü'nün sağlı
ğının kadrini bilip bu cihan bu günlerde, yarın
larda bir sulh kâğıdı daha eline aldığı vakit 
5 yıl mı, 10 yıl mı ne kadar bir sükûn olacaksa 
ondan öylece faydalanmalıyız. Bu, milletlerin 
yetişme ve kalkınmasında sık sık zuhur eden 
imkânlar değildir, gene vahdetle, imanla, fe
ragatle ve biri iki yapmak sırrı ile çalışarak 
ebediyen tarihi ve şerefi kurtarırız. Aksi tak
dirde memleket dalâlete ve felâkete gider. (Bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi 
hakkındaki müzakerenin tümü bitti. Bölümlere 
geçilmesini kabul edenler... etmiyenler... Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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582 

583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

590 

591 

592 

593 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller 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. 

Lira 
5 

671 

295 

397 

106 

320 

922 

560 

136 

557 

277 

51 

47 

10 

58 

15 

4 

400 

000 

000 

000 

055 

100 

900 
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594 

595 

596 

597 

598 

599 

600 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

608 

Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ankara Gençlik Parkı gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Zelzele bölgelerinde yapılacak 
resmî binalar yapma ve her 
türlü giderleri (Gider şekli Ba
kanlar Kurulunca belirtilir) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fen aletleri ve gereçleri karşı
lıkları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telif, tercüme, baskı, yayın gi
derleri, kitap, dergi karşılık
ları ve filim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Uluslararası kurum ve dernek
lere katılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman, mühendis ve 
tercümanları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketle
re gönderilecek memurların yol
luk ve başka giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
özel idareler bütçelerini ince-
liyecek bayındırlık temsilcisi 
ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
128 500 

14 000 

16 600 

315 630 

1 900 000 

5 300 

40 000 

100 

280 000 

840 

20 000 

309 542 

20 000 

4 000 
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B. Lira 
609 Mühendisler ve Mimarlar Bir

likleriyle Teknik Okullarını Bi
tirenler Birliğine yardım 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

610 Halkın yapacağı su işlerine 
yardım 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

610A Zelzele vesair âfet bölgelerine 
yardım (Gider şekli Bakanlar 
Kurulunca belirtilir) 1 475 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

611 Demiryollar ve limanlar 21 715 688 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

612 Yapı ve imar işleri yapma, ka
mulaştırma ve esaslı onarma 
giderleri 16 966 626 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

613 Yollar ve köprüler 11 921 694 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

614 Su işleri 13 217 632 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

615 Ankara lağımlarının yapma 
giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

616 Atatürk Anıtı yapma ve her 
türlü giderleri 2 472 138 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

617 Genel müfettişlikler bölgele
rinde yaptırılacak yollar ve 
imar işleri her türlü giderleri 900 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

618 Ankara Tıp ve Fen Fakültele
ri yapımına ilişkin her türlü 
giderler 2 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık bütçesinin müzakeresi bitmiştir. 

B. — Ekonomi Bakanlığı bütçesi. 

BAŞKAN — Şimdi Ekonomi Bakanlığı büt
çesine geçiyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Ali Rıza încealemdaroğlu, Salim Altuğ, Ce

mil Alevli, Naim Kromer, Orhan Seyfi Orhon, 
Hüseyin Ulusoy söz istemişlerdir. Bunlardan 
başka söz istiyen arkadaşlar isimlerini yazdır
sınlar. 

(Ekseriyet yok sesleri) (Yarın sesleri) 
BAŞKAN — Vaziyeti biliyorsunuz arkdaş-
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lar, kaabil olduğu kadar biran evvel bu işi bi
tirmeğe çalışmak lâzımgeliyor. Arkadaşlar dı-
şardadırlar. Müsaade buyurun çağırayım İster
seniz yoklama da yaparız. 

Arkadaşlar daha 7 katma bütçemiz var, 7 
tane de Bakanlık bütçesi vardır. 

Arkadaşların hepsini söyletiyorum, yeterlik 
önergesini reye koymadım, rica ederim, buna 
göre çalışarak işi neticelendirmek lâzımdır. 

Söz Salim Altuğ'undur. 
SALİM ALTUĞ (Erzurum) — Aziz arkadaş

larım, yurdun kalkınması, halkın refaha ka
vuşması yeraltı ve üstü servetleri işletmeye ve 
bunlardan âzami istifadeye bağlıdır. Bu müte-
arifeyi şunun için sözümün başında tekrar edi
yorum; Doğu illerimizde de birçok yeraltı ve 
yer üstü servetlerimiz vardır. Bunlar bakır ola
rak yatmaktadır, daha bunlara el uzatmak 
sırası gelmemiştir. Fakat yer üstü servetimizin 
mühim bir kısmını yaktık ve yakıyoruz. Arka
daşlar, bu güzel yurdun servet ve ziyneti olan 
doğudaki ormanlarımızın hali yürekler acısıdır. 
Seneler ve seneler bazı yetişmiş olan bu güzel 
ormanlar insafsızca tahrip edilmiştir, nihayet 
hepimizin bildiği gibi Hükümet müdahale ede
rek birçok yerlerde katiyatı menetmiş, yakıt 
ihtiyacı da başka yollardan temine başlanmış
tır. Arkadaşlar; iki yıldanberi Erzurum ve ha
valisinin mahrukat ihtiyacı Malatya, Tokad 
ve Samsun'dan odun, Zonguldak ve Çeltikten 
kömür gönderilmek suretiyle sağlanmıştır. 

Ta Zonguldak ve Samsun'dan gelen kömür ve 
odunun tonu 75-80 liradan satılmaktadır. Bu da 
birçok yurttaşların ödeme takati dışındadır. 
Sonra bunların şevki için iktiham edilen müş-
kilât o kadar büyüktür ki ilgili bakanların şa
yanı şükran alâkalarına rağmen tahsis edilen 
1800 ton kömür kontenjanının henüz yarısı, 
kış bütün şiddetiyle saltanatını icra ettiği halde, 
Erzurum'a gönderilememiştir. Sonra bunların 
şevki için sarfedilen kömürü de hesaba almak lâ
zımdır. Bununla beraber, buralarda sağlanan 
odun ve kömür ancak şehir ihtiyacının % 30 una 
tekabül etmekte, şehir ve kasabalardaki büyük 
ekseriyet ve bütün köyler, esefle arzede-
yim ki yine toprağın hakkı olan gübreyi, asıl 
adiyle tezeği, yakmaktadır. Artık bu meseleyi 
kökünden halletmek zamanı çoktan gelmiş ve geç
miştir. Vaziyeti lâyıkıyla takdir eden Hükümet, 
evvelce hususi surette işletilmeye özenilen Kükürt 
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lü linyitlerin bu yıl işletmeye teşebbüs etti. < 
Bunu memnunlukla ve şükranla kaydederiz. An
cak yetkili uzmanlardan öğrendiğime göre bu ted
bir de muvakkattir. Yapılan sondajlardan iyi 
netice alınsa bile rezervi az olan bu madenden 
elde edilebilecek fayda da geçicidir. Asıl dâvayı 
halledecek Erzurum, Kars, Ağrı, vilâyetlerinin 
yakacak ihtiyacını sağlıyaeak, hattâ Şark şimen
diferlerini işletecek Balkaya linyitleridir. Ev
velce burada açılan işletme gayrı iktisadi olduğu 
için kapanmıştı. Şimdi şartlar değişmiştir. 

Demir yoluna 60 - 70 kilometre mesafede bu
lunan Balkaya'yi ya bir şose ile yahut dekoville 
demir yoluna bağlamağı - hangisi iktisadi ise - hü
kümetin programa almasını ve şimdiden işe 
başlıyarak Devlet ve, millet için cidden endişeli 
ve külfetli olan mahrukat işinde doğuda bir çare 
bulmasını ve tezek devresine son verilmesini rica 
ederim. 

Biraz evvel beyanatta bulunan Sayın Bayın
dırlık Bakanı Ekonomi Bakanı ile görüşerek ge
rekirse bu yolları ana programa alacağı hakkın
da yaptığı beyanatı, doğu için en büyük müjde 
olarak teşekkür ve minnetle kaydederim. 

ikinci iş arkadaşlar, doğuda bir endüstri ko
nusudur. Yer yer mebzul miktarda kömür, şe
lâle gibi enerji kaynakları, pamuk, yün, deri, et 
gibi iptidaî maddeleriyle Doğu, Cumhuriyetin ba
şarılı hamlelerini beklemektedir. Vücuda getiri
lecek bir et sanayinin bile getireceği nimetlerini 
ve memleket şümul faydalarını izaha lüzum gör
müyorum. 

Yalnız arpa, buğday ekip, bin bir emek ve 
zahmetle âzami bire beş mahsul alan, yoksulluk
tan bir türlü kurtulamıyan Doğunun cefakâr ve 
fedakâr halkı daha iyi, daha insani, daha me
deni yaşamaya ancak bu sayede kavuşacaktır. 

15 - 20 bin kilovattık Tortum şelâlesi boşa akıp 
durmaktadır. Bu büyük kudretten daha ne va
kit faydalanacağız? Buradan istihsal edilecek ucuz 
elektriği aynı zamanda bir teshin vasıtası ola
rak düşünmek hiç te fantazi olmasa gerektir. 

Arkadaşlarım; bir de petrol mevzuu vardır. 
Yurdumuzun birçok yerlerinde olduğu gibi, Do
ğusunda birçok petrol kaynaklarını sinesinde ta
şıdığına eminini. 30 küsur sene evvel Erzurum'
un bir ilçesinde bulunan Katranlı Madeninin im
tiyazını alan birkaç müteşebbis hemşehrimiz aca
ba körükörüne mi hareket etmişlerdi? Birinci 
cihan harbinden sonra Tercan'daki Pülk Petrol i 
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Madenine milyonlar değerinde malzeme getiren
ler cahil ve akılsız mıydılar? Yine arkadaşlar, 
200 küsur sene evvel Erzurum'un Caferiye Ca
miine Pülk karyesindeki neft kuyularının hası
latını vakfeden ve bu vakfiyesini camiin taşma 
hakkettiren Cafer Ağa bir hayalperest miydi? 

Doğuda yapılan petrol taharriyatını çok sat
hi olduğuna bunlardan daha iyi delil olur mu? 
Bunun için bilhassa petrol mevzuu üzerinde çok 
ciddiyetle durulmasmı ve bu işin çok geniş bir 
mevzu olarak mütalâa edilmesini rica ediyorum. 
Çünkü Petrol taharriyat ve tetkikatmm nasıl 
baltalandığı, nasıl sabotaja uğratıldığı malûmdur. 
(Yanlış anlaşılmasın, ben biz de böyle olduğunu 
iddia etmiyorum). Yalnız Bakanlığın bu iş üze
rinde çok ciddî olarak durmasını ve diğer nok
talar üzerinde müsbet olacağını ümit ettiğim 
görüşünü açıklamasını Hükümetten rica ediyo
rum . 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Sayın ar
kadaşlar; Ekonomi bütçesi görüşülürken yurdun 
muhtelif yerlerinde teşekkül etmiş olan dokuma
cılar kooperatifine temas edeceğim. Yalnız va
kit geçtiği için kısa keseceğim. 

Yüksek Meclisin malûmu olduğu veçhile Hü
kümetimiz aldığı isabetli bir kararla memleketin 
muhtelif yerlerinde müteferrik vaziyette çalışan 
ve el tezgâhları üzerinde dokuma imal eden va
tandaşları bir araya toplamak suretiyle Dokuma
cılar Kooperatifi teşekkül etmiş bulunuyor. Bu 
kooperatiflerin adedi 107 dir. Yanılmıyorsam tez
gâh adedi de tahminen 50 bindir. Bu 50 bin tez
gâhın faaliyetini temin için bunlara yardımcı 
olarak lüzumu olan boyacı, tarakçı, çözgücü ve 
saire gibi elemanları da ilâve edersek yüz bini 
bulur. Yani yüzbin Türk ailesi bu suretle geçi
mini temin etmiş bulunuyor demektir. Bu çalış
kan ve sankatkâr vatandaşlar harb devresi için
de memleketin muhtaç olduğu, şiddetle muhtaç 
olduğu pamuklu ihtiyacını gidermek için çalış
mışlardır ve yevmiye takriben 500 bin metre 
pamuklu dokuma vermişlerdir. Bunlar daha 
fazla da verebilirdi. Yalnız ihtiyaçları olan ip
lik temin edilemediği için bu kadar vermişlerdir. 
Yoksa bir milyon metre dokuma verebilirlerdi. 

Bu güzel hizmeti yapan ve bu kadar mühim 
bir vatandaş kitlesini içine olan kooperatifle
rin harb devresi sonundaki vaziyetleri ne ola
cak? Asıl temas edeceğim nokta burasıdır. Ma
lûm olduğu üzere bugün değilse bile önü-
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müzdeki zaman içinde 
imal ettikleri dokumalardan daha ucuz ve da
ha iyi mümasili pamuklu dokumalar memelekete 
gelebilecektir. Vatandaşların bu vaziyet kar
şısında durumları ne olacaktır. Benim kanaa-
tıma göre bunlar bugünkü şerait içinde yaptık
ları bu malları satamıyaeak duruma girecekler 
ve belki de dağılma tehlikesiyle karşı karşıya 
geleceklerdir. Sayın Ekonomi Bakanımızdan ri
cam bu müşkül vaziyet tahaddüs etmeden ev
vel bu vatandaşların, bu kooperatiflerin duru
munu gözönünde tutarak alınması icabeden 
tedbirlerin bugünden alınmasını rica edeceğim. 
Çünkü müşkül vaziyet tahaddüs ettikten sonra 
alınacak tedbirlerin bir faydası olmaz. Bu mevzuda 
hatırıma gelen bir iki noktayı arzedeceğim. Bu 
kooperatiflerin her sene kendi kârlarından ayır
mış oldukları miktarlardan müterakim sermay-
leri vardır, bu sermayelerle Ekonomi Bakanlı
ğımız bunlara delâlet ederek yurdun mütekâsif 
dokuma tezgâhları bulunan mıntakalarda çözgü, 
boya, apre kısımlarını ihtiva eden birer san
tral tesis ettirirlerse ve bunlara ucuz ve basit 
cinsinden otomatik tezgâhlar temin etmek su
retiyle cihazlandırırlarsa hem bunları bir dere
ceye kadar rasyonel çalışmak yoluna sevketmiş 
olurlar, hem de çıkardıkları dokumalar nefa
set ve kalite bakımından memlekete ithal edile
cek mümasilleri ile kıyaslanabilecek bir duruma 
gelmiş olur. 

Bu münasebetle, bu kooperatiflere verilen 
ipliklerin de âdilâne tevzi edilmediği hakkında 
bazı şikâyetler oluyor, onu da arzetmek isterim. 
Misal olarak, birçok vilâyetlere ayda tezgâh 
başına beş paket iplik verilirken bazı vilâyet
lere üç paket verilmiş olduğu ve bu meyanda 
Gazianteb 'in de bulunduğu iddia edilmekte ve bu 
maksatla Gazianteb Kooperatiflerinin ait oldu
ğu makama müracaat ettikleri bildirilmektedir. 
Bu cihetin de nazarı itibare alınarak tashih bu-
yurulmasmı rica ediyorum. 

Son bir nokta olarak; Karabük'te milyonlar 
sarfiyle bir Demir ve Çelik Fabrikası kurmuş 
bulunuyoruz. Memleketin istikbali bakımından 
çok önemli olan bu müessesenin sanayi sahamız
daki kalkınmamız bakımından da bu kadar 
önemli olan sanayi ve ziraaatta kullanılan 3, 5, 
8, 10 ilâahir beygirlik basit motörler imâl eden 
bir fabrika ile teçhiz edilmesi çok yerinde olur 
kanaatındayım. 
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bu vatandaşların Bu kurulacak küçük fabrika, ilerideki mil

lî kalkınmamız bakımından tasavvur ettiğimiz 
ve kurmak niyetinde bulunduğumuz ağır sana
yiin bir çekirdeğini teşkil edebilir. Çünkü ma
lûm olduğu veçhile ağır sanayi birdenbire ku
rulamaz. Bunun kurulabilmesi için müsait bir 
zemin, kalifiye amele usta gibi birçok şeylere 
ihtiyaç vardır. Bu bakımdan da büyük sanayie 
bir merdiven teşkil eder. Bu noktayı da Sayın 
Ekonomi Bakanımızın ıttılaına arzederim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Naim Kromer. 
NAÎM KROMER (Zonguldak) — Sayın ar~ 

kadaşlarım, sınai ve ekonomik sahada maden
ciliğin nasıl büyük bir yeri olduğunu takdir et-
miyen kimse kalmamış gibidir. Müsaade buyu
rursanız, sınai bir seferberlik içinde bulunan 
memleketimizde kısa ve uzun vadeli kalkınma
mız imkânlarının bazılarından bahsetmek isti
yorum. 

Dünyanın temelinden sarsıldığı bu son harb 
felâketi de göstermiştir ki milletlerin kudreti, 
kendi iman ve güvenleri kadar, çalışma ve 
istihsal kapasiteleriyle ölçülebilmektedir. Pet
rolün günden güne artan önemine rağmen de
nilebilir ki, her türlü istihsalin dayandığı bi
rinci madde maden kömürüdür. Gerçi bizde, 
şimdiki malûmatımıza göre, dünya çapında 
büyük sayılabilecek bir maden kömürü zuhura
tı yoksa da Zonguldak havzası yine memleketi
miz için hayati ehemmiyeti haiz bir kıymet ifa
de etmektedir. Yabancı ellerde heba olup gi
den bu millî serveti Cumhuriyet idaresi isabet
li hamleleriyle kurtarmış ve ingiltere gibi ma
dencilikte ileri bulunan bir memleketten daha 
önce büyük maden jizmanlarmın millileştirilme
si zaruretini hissetmiştir. 

Zonguldak havzasının devletleştirilmesini 
mütaakip perişan bir durumda kalmış olan işçi
lere yeni bir refah yolu açılmış ve bütün ma
den işletmeleri bölgelerimizde olduğu gibi kü-
çümsenemiyecek içtimai bir kalkınma müşaha-
de edilmiştir. Bugün işçilerimiz sıhhi pavyon
larda iskân edilmekte, bilgilerini artıran kurs
lara tâbi tutulmakta ve bunlara giyim eşya
sı ve sıcak yemek verilmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; harb senelerinden ev
vel Zonguldak havzası umumiyetle eski ve ki
fayetsiz tesislerle işe başlamış ve günden gü-
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ne artan memleket ihtiyacını karşılamak için 
işçisinden en yüksek idarecisine kadar feragat
li ve azimli bir kitle durmadan çalışmıştır. 
Bu sayede en kritik zamanlarımızda istihsalâ-
tımız artırılmış ve bu yüzden belli başlı sıkın
tılara düşülmemiştir. Ancak bize bu imkânı 
sağlıyan teknik elemanlarımıza ve madenleri
mizde çalışan sair personele şükran duy
gularımı yüksek huzurunuzda tekrarlarken on
ların ileri için daha fazla gayret göstereceğine 
de emin bulunduğumu arzetmek isterim. 

Fakat sayın arkadaşlar; bilhassa Havza'ya 
hayatını vakfetmiş meslektaşlarımın bugünkü 
durumunu incelemeyi bilvesile zaruri görmekte
yim. işçilerimizin yetişmesinde ve başarı ile is
tihsal konuları üzerinde duran ve onları idare 
eden bir avuç mühendisin neler başarmış olduk
ları meydandadır. Yıpranmış ve eski tesislerle 
havzanın normal istihsalâtmı bile idame etmek 
bir mesele iken bu vatan evlâtları, sıhhatleri 
mukabilinde istihsalâtımızı seneden seneye yü
zümüzü güldürecek miktarda artırmışlardır. 
Yakın zamanlara kadar Havzanın mühendis ih
tiyacı pek sıkıntılı bir durum arzetmekte iken 
Avrupa ve Amerika'da tahsillerini bitirmiş 
olarak yurda dönen genç mühendislerimizin, 
Havzamızdaki mühendisler kafilesine katılma
ları ile biraz ferah verici bir vaziyet hâsıl ol-
muşsada bunlardan bir kısmının askerî vazife
lerini ifa etmeleri ve bir kısmının diğer ma
denlerde çalışmaları dolayısiyle yine mühendis 
ihtiyacımız gereği gibi karşılanmamıştır. 

Yine arkadaşlar mühendis ihtiyacımızın an
cak yüzde ellisi bu suretle karşılanabilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, şuracıkta yine arzetmek 
isterim ki ve maden ocağına girmiş olanlar da 
pek iyi bilirler ki madencilik hem çok mesuli-
yetli ve çeşitli bilgi istiyen bir meslek olmakla 
beraber dünyanın en güç ve tehlikeli işlerin
den biridir. Bu itibarla yabancı memleketlerde 
mselâ bir maden mühendisinin yer altındaki 
çalışma müddeti on ilâ ondört sene kabul edil
mişken bugün Havzada eski mühendislerimizin 
en genci dahi onbeş seneden fazla çalışmışlardır. 

Asıl huzurunuzda arzetmek istediğim cihet 
bu arkadaşların faaliyetten kalacağı devrenin 
yaklaşmış olmasına rağmen bunlardan henüz ha
yatını ve ihtiyarlığını kazanmış veya şöyle böy
le servet sayılabilecek bir para sahibi olmuş 
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birisini tanımıyorum. 

Arkadaşlar gerçi İktisadi Devlet Teşekkül
lerine mensub olmaları dolayısiyle tekaüdiye-
ye tâbi bulunuyorlarsa da bunların bugün cari 
olan tekaütlük müddetlerini doldurabilmeleri 
pek müşkil ve belki de imkânsızdır. Esasen te
kaütlük mertebesine vâsıl olabilecek bahtiyar
ların da eline, Devlet tekaüdiyesinde olduğu 
gibi maaşının yüzde 75 i değil, anck yüzde 40 
kadar bir şey alacaktır. Bugün bu arkadaşlar 
içinde öylelerini tanıyorum ki, bulunduğu te
şekküller kendilerini tedavi ettirmezse, mes
lekî hastalıklardan dolayı çok fena vaziyete dü
şeceklerdir. Bu hususta Cumhuriyet idaremizin 
işçiler için sağladığı imkânları burada takdirle 
yadetmeyi bir vazife bilirim. Eğer bu mühen
dislerimizin istikballerine daha emniyetle ba
kabilmelerini sağlar ve onlara meslekleri 
icabı lüzumlu fayda ve fırsatları bahşedersek 
hem kendilerini teşvik ve hem de genç mühen
dislerimize daha ziyade cesaret vermiş oluruz 
ve bu suretle memleketimizin iktisadi kalkın
masında en mühim rolü oynıyacak olan Havza'
mızın inkişaf ve verimine hizmette bulunmuş 
oluruz. Bir misal olarak arzetmek yerinde olur 
ki ; memlekette bu sene mahsul ünyesi olması 
vesair sebeplerle işçi temini hususunda sıkıntılı 
bir devreye girilmek üzereyken bilhassa yer al
tı ve müstahsil işçilere % 30 - 40 raddelerinde 
yapılan zam sayesinde hem bu sıkıntı önlenmiş 
ve hem de günlük istihsal bugün bin ton kadar 
daha artırılabilmiştir. Bu tenpo devam ettiği 
takdirde önümüzdeki sene Havza istihsali tü-
venan olarak dört milyon tonu aşabilecektir. 

Netice şudur k i : Gerek işçi olsun, gerek 
mühendis olsun istihsalin artırılmasında ve ma
liyetin düşürülmesinde âmil olan elemanlara 
kısır çerçeve ve tahditler arasında değil, mem
lekete sağladığı fayda nispetinde almasa dahi 
bir miktar bununla mütenasip para vermek ica-
betmektedir. Bu öyle bir paradır ki, ne Dev
let Hazinesinden ve ne de başka bir teşekkü
lün cebinden çıkar. Bu para bizzat müstahsil 
tarafından kazanılır. Binaenaleyh ticari saha
larda olduğu gibi, bize 100 kazandırana niçin 
bu kazanılmış paradan yüzde meselâ 3 kadarını 
kendilerine vermiyelim. Burada İktisadi Dev
let Teşekküllerine tatbik edilmiş olan primlerin 
tesirlerini, bizzat müşahedelerime istinaden 
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belirtmek isterim. Şimdiye kadar böyle bir I 
karşılık beklemeden ferağâtla vazifelerini ba
şarmış olan bu meslekdaşlarıma ve onları ida
re edenlere huzurunuzda aleni teşekkürlerimi 
sunarken, arzettiğim hususatın heyeti âliyeniz-
ce dikkate alınmasını istirham ederim. Gerek 
madenlerimiz ve gerek memleketimizdeki di
ğer sanayi mevzuat için kalifiye eleman ve iş
çi yetişmesini bu suretle teşvik etme lüzumu
nu tebarüz ettirdikten sonra Zonguldak havza
mızın amenejman ve mekanizasyonu mevzu
una geçmek istiyorum. Şu cihet son derece 
önemlidir ki, bu şimdiki tesislerle ileriki sene
lerde istihsalâtı artırmak şurada dursun bilâkis 
bazı ocakların istop ettirmesine zaruret hâsıl 
olacaktır. Bu itibarla mütehassısları tarafın
dan yapılarak Devletçe kabul edilmiş olan Hav
za yeraltı ve üstü tesisat programının biran-
önee tatbikina geçilmesi imkânlarında titizlik 
gösterilmesini temenni edeceğim. Geç kalmış 
olduğumuz bu işte bir dakikanın geçmesini dahi 
büyük bir zıya saymak lâzımgelir. I Tavza 
Umum Müdürlüğü, işletme Kurulunun en mo
dern bir şekilde yürütümünü temin gayesiyle 
ecnebi mütehassıs firmalarca bir reorganizas-
yon tetkiki yaptırılmasına teşebbüs etmiştir. 
Hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyen bu teşekkül
lerimizin faaliyetine hız verecek, bilhassa malî 
imkânların sağlanmasında ısrarla durmak lüzu
munu hissediyorum. Bu hayati lüzum karşılığı 
olan paralar vaktinde verilmezse Havza günün 
birinde, hiçbir suııni taksir eseri olmaksızın, du
racaktır. 

Havza amenejman programı tatbik imkânını 
bulursa İÜ - 15 sene içinde istihsal miktarı 10 
milyon tona çıkabilecek ve bunun büyük bir 
kısmı ile de sınai kalkınma işlerimize imkân 
bahşedilmiş olacaktır. Yani, bir kelime ile, sı
nai kalkınma kabiliyetimiz de kömüre bağlı 
bulunmaktadır, Istihsalatın diğer bir kısmı da 
memleket haricine satılarak mühim miktarda 
döviz temin edilebilecektir. 
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Sayın arkadaşlar, sözümü bitirmeden evvel 

mühim bir noktaya daha temas etmek istiyo
rum. Halen Zonguldak'ta Maden Teknisiyen 
ve Başçavuş Okulu vardır. Bu mektepten ye
tişen elemanları ihtiyaca göre ayarlamak ve 
daha iyi bir şekilde yetiştirmek için Maden Tek
nisiyen ve Başçavuş mekteplerinin Millî Eği
tim Bakanlığına devri bahis mevzuu olmakta
dır. Bu, cidden yerinde bir karar olacaktır. 
Ancak gönül istiyor ki, bütün Türk mühendis
lerini memleketimizde kendi halimimizde yetiş-
tirebilelim ve bunların staj ve tecrübe devrele
rinde yabancı ileri memleketlere göndererek 
görgü ve tecrübelerini artıralım. Arkadaşlar, 
bu şekil memleket için daha hayırlı ve faydalı 
neticeler verecektir. Bu sistem kendimize olan 
güvenimizi ve imanımızı artıracak ve dünya öl
çüsünde Türk Milletine lâyık şerefli varlığımızı 
yükseltmiye vesile olacaktır. 

Sayın arkadaşlar; Müsaade buyurursanız bu 
konuda çok önemli gördüğüm bir teklifte bulu-
naceğım: 

Şimdiki Maden Teknisiyen ve Başçavuş Mek
tebinin bulunduğu yer, memleketin sınai varlık
lar sahasının temerküz ettiği sahanın içinde bu
lunmamaktadır. Amerika'da son zamanlarda 
fakülteleri, hattâ üniversiteleri büyük şehirler
den birkaç .yüz kilometre hariçte tesis etmekte 
ve öğrencileri içtimai gürültü ve hayattan uzak 
tutarak tahsile daha ziyade bir ciddiyet vermek
tedirler. Binaenaleyh, Sayın Ekonomi ve Mil
lî Eğitim Bakanlarından rica edeceğim: Tek
nik Üniversitesinin bilhassa makine, elektrik 
mühendislikleri kısmını bir fakülte haline, Zon
guldak'a nakil imkânlarını temin etsinler ve bu 
fakülteye bir de yüksek maden uıühendislikliği 
şubesi ilâve buyursunlar. Bu suretle sanayiimi
zin merkezî bir yerinde, maden ve sanayiimi
zin muhtaç oldukları en salahiyetli elemanları 
en iyi şekilde yetiştirmiş olacaklardır. (Alkış
lar) 

ORHAN SEYFİ ORHON (Zonguldak) —-
Arkadaşlarım, ben burada Zonguldak kömür 
havzasındaki işlerin sosyal durumundan bahset
mek istiyorum. 

Devlet işletmesine geçmeden evvel burada
ki işçilerin durumu feci idi, hikâyelerini din
ledim. Bütün kazançları, köylerine göndermek 

Şu hususu söylemeden geçemiyeceğim, a-
manejman programı ve Havzanın mekanizasyo
nu başarılınca randımanlar fazla miktarda yük
selecek ve tecrübeli elemanlarımızın elinde ye
tişmiş olan işçilerimizin daha ziyade terfihi ci
hetine gidilebilecektir. 



B : 23 25. İS 
şöyle dursun, karınlarını doyurmaya bile yet- ı 
iniyordu. Bakımsızlık, yersizlik, sıhhatsizlik 
yüzünden yollarda ölenler hile oluyordu. Hükü
mete karşı şükranlarımı belirterek söylemeli
yim ki, bugünkü durum eskisine göre çok değiş
miştir. Bugün tşletmenin bütün işçilere ayak
kabı veriliyor, elbise veriliyor, işçilerin yemek-
hanelerieri vardır. Orada parasız yemek yer
ler, yatakhaneleri vardır, orada yatarlar. Hat
tâ kahvehaneleri vardır, dispanserleri vardır. 
Fakat arkadaşlar, kalifiye amele bulmak için bu 
kadarı da yetmez sanıyorum. Bilirsiniz ki, kö
mür ameleliği dünyanın en ağır işidir. Her ta
rafta en zahmetli, en ağır iş olarak telâkki edil
miştir. 

Burada çekilen zahmet edebiyata geçmiştir, 
buradan sosyal dâvalar çıkmıştır. Bu, kömür 
ameleliğinin kendi bünyesindeki güçlükten geli
yor. 

Arkadaşlar, bu güçlüğü anlatmak için amele
nin bir günlük hayatı hakkında, müsaade eder
seniz, küçük bir tablo arzedeyim. Amele, veri
len basit bir elbiseyi giymiştir, içinde bez bir 
gömlek vardır, kuyuya inmeğe hazırlanmakta
dır, yerin altına girmek için hazırlanmıştır. 
70 metre, 80 metre, 100 metre, 200 metro, 
Zannederim 270 metreye kadar kuyular vardır, 
oraya inecektir. Bunlar asansörlere bindirilir. 
Fakat onların asansörleri bizim bildiğimiz apart
man asansörleri gibi değildir. Bu, daha ziyade 
tavukçularda gördüğümüz tavuk kafesine ben
zer, altlı üstlü binilir. Yahut kazana benze
yen bir şeyin içine girerler. Aşağıya, karan
lıklara inmeğe başlarla, kuyunun kapağı kapa
tılır, kömür galerilerine kadar inerler. Orada 
bazan arka üstü yatarak kazmayla kömür çıkar
mağa mecburdurlar. îşin zahmeti bir takım 
hikâyeler doğurmuştur. Bu kömür ocaklarında 
bir arap rivayeti vardır. Kuyulara indikleri 
zaman bir arap karşılarına çıkarmış, zavallılar 
bunun kendilerinin hayatları olduğunu bilmez
ler. Bunlar 8 saat çalışırlar 8 saat çalıştıktan 
sonra çıkarlar ve yemekhaneye giderler. Çin
kolarla örtülü masalarda, bir gişeden aldıkları 
yemeklerini yerler, yemekleri, faaliyetleri nis
petinde, sarfettikleri enerji nazarı dikkate alına
rak kalorileri ona göre hesap edilmiştir, 
ona göre alırlar. Yemeklerini ekseriya bul
gur pilaviyle fasulye teşkil eder. Yemeğini 
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i alır oturur sessizce yerler. Ondan sonra 

oradan çıkarlar yatakhane kışlaya benzer, 
üst üste yataklar, basit örtülü yataklar, 
orada yatmıya mecburdurlar. Kalıve de var, 
takat kahvenin içinde kimse görmedim, kahvede 
de kalori ve enerji hesabı var, ıhlamurdan baş
ka birşey içirilmiyor. 

Arkadaşlar; insan makina değildir, insan 
his, zevk ve arzularla dolu bir mahlûktur. İn
sanın mükemmel işliyebilmesi için arzularının 
azçok yerine getirilmesi ve hayat seviyesinin 
yükseltilmesi, lâzımdır. Kalifiye amele vüeude 
getirmek ve istihsali çoğaltmak için de zanne
derim bu şartları biraz değiştirmek zaruridir. 
Bu iş için düşünülen bazı projeler var, benim 
de haberdar olduğum geniş bir proje var, bu, 
370 milyonluk bir projedir, bunda, amelenin is
kân edilmesi için amele evleri düşünülmüştür, 
fakat çok büyük masraflı olduğu için sonra 
bundan vazgeçilmiş. Şimdi yolları yaptırarak 
ameleyi haftada 24 saat köyleriyle temas hali
ne getirmek, isteniyor. Haftanın diğer günle
rinde yine bu hayat içindeki yaşamaları devam 
edecektir. 

Arkadaşlar, dilerim ki, bu ameleler orada is
kân edilsin, onların evleri olsun, mütevazı, fa
kat konforlu evleri olsun, sofraları olsun, hat
tâ küçük bir radyoları olsun, ailesi çocuğu 
olsun, çocuğunun mektebi olsun, çocuğunun is
tikbali düşünülsün, vaktiyle burada bir Maden 
Mühendis Mektebi kurulmuştu, karısı için bir 
iş bulunsun; bu ıstıraplı hayatın saadeti de bu
nun içinde olsun. Burdaki mesut hayatını, ken
di zevkine göre yurdunu, ailesini tesis etsin. 
Bunun için biraz yüksek bir hayale mütevak
kıf bir para lâzım olduğu hesap edilmiş. Büyük 
bir para. Fakat arkadaşlar benim gönlüm bu
nu istemekten geri kalmıyor. Bunu arzu et
mekten beni kim meneder? 

İstiyorum ki, o mesut günün içinde maden oca
ğındaki o hayal yerine bir ailenin saadetinin 
hayali vücut bulsun. Fakat paraya ihtiyaç oldu
ğu, büyük masrafa ihtiyaç olduğu düşünülmüş
tür. 

Arkadaşlar, düşünmeli ki, burada memleket 
sanayiinin muhtaç olduğu cevheri yerin dibinden 
toprak üstüne çıkaran ameleye kendisine her za
man emniyetle bağlanabileceğimiz en iyi bir va
tandaştır. Bu bir Türk amelesidir. Bu millete, 
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bu memlekete, bu Devlete bağlı sadık bir amele
dir. Onun için yapılacak her fedakârlık yerin
dedir, sanıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Uç arkadaş daha kayıtlıdır, 
fakat vakit geçmiştir, müsaade buyurursanız 

görüşmeğe yarın devam edelim. (Muvafık ses
leri). 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 21,02 
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T. B. M, M. Basımevi 


