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artırdığı parayı bir günde tahsis ediyoruz. Ben
isterdim ki Yüksek Meclis bunun üzerinde gün
lerce dursun. Arkadaşlar, nasLİ ki 121 milyon
lirayı, vaktiyle programsızlık yüzünden heder
edilmiş bunu da aynı programsızlıkIar içinde
mütalâa ediyoruz.. Elimizde program yoktur;
ciddi bir tahmin dahi yoktur. Onun için yeter
lik aleyhinde konuşacağım ve bu hususta Mec
lisin tenevvür etmesine imkân verilmesini rica
edeceğim.
Arkadaşlar; 121 milyon liranın....
BAŞKAN -•— Efendim, müsaade buyurun,
yeterlik hakkında Yüksek Meclisin kararını alaeağım, eğer yeterliğe karar verilmezse söz
hakkınız mahfuzdur.
AHMET ÇINAR (Devamla) — Ben, yeter
lik aleyhinde konuşuyorum.
Muhterem arkadaşlar; evvelce 121 milyon
lira aynı kayıtlarla verilmişti. Esefle, acı ile
söyliyeyim ki, bu para israf edilmiştir. Misal
olarak Manyas işini arzedeyim.
BAŞKAN — Bu işin yeterlik aleyhindeki
sözlerle bir ilişiği yoktur.
AHMET ÇINAR (Devamla) — Alâkası var
dır.
Manyas Ovasına 1938 senesinde üç milyon li
ra sarf edilmiştir. Fakat bugüne kadar bir dö
nüm bile sulanamamıştır. Şimdi kabul etmek
te olduğunuz ve Hükümetin kabul edelim de
diği programla buraya altı milyon lira daha
sarfedilecektir. Binaenaleyh, bu iş üzerinde
ehemmiyetle durmak lâzımdır.
.1939 yılının üç milyon lirasını burada batı
ran zihniyet yine bu 165 milyon lira üzerinde
kımıldamağa başlamıştır. Buraya altı milyon
lira daha sarfedecek olan programı Yüksek He
yetiniz kabul etmiyecek, Türk Milletinin dişindan, tırnağından, ciğerinden ayırdığı parayı
bu suretle heder etmiyecektir.
SEDAD PEK (Kocaeli) •— Söz istiyorum.
BAŞKAN — İçtüzük mucibince bir kişiye
söz verdim.
SEDAI) P E K (Kocaeli) — Ben lehinde ko
nuşacağını.
BAŞKAN — Olmaz efendim, ilk evvel le
hinde, sonra aleyhinde konuşulur, aleyhinde
konuşuldu, şimdi reyinize sunacağım, içtüzük
böyledir. Kabul buyurursanız yine devam ede
riz.
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Şimdi önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
fş aydınlanmıştır. Müzakerenin yeter oldu
ğunun reye konvımasım teklif ederim.
Bolu Milletvekili
îhsan Yalçın
BAŞKAN — Efendim, müzakerenin yeter
liğini kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Şimdi maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul
edilmiştir. (Takrirler var sesleri).
Müsaade buyurun, biliyorum, Riyaset de fik
rini arzetsin.
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Şimdi ivedilik teklifi vardır.
Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul deli
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
Şimdi önergeleri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle; (ye
niden yapılacak su işleri hakkındaki kanunun)
ihtisas komisyonu olan Bayındırlık Komiskonu
metnin görüşülmesini arz ve tekliff ederim.
İsparta Milletvekili
Sait Koksal
Yüksek Başkanlığa
ihtisas Komisyonu olması hasebiyle şifahen
arzettiğim sebeplerle Bayındırlık
Komisyonu
nun hazırladığı metnin müzakere konusu olma
sını arz ve teklif ederim.
Konya Milletvekil
Mitatt Şakir Al tan
Yüksek Başkanlığa
Yeniden yapılacak su işleri tasarısının Ba
yındırlık Komisyonu gövih ve raporunun müza
kereye esas tutulmasının oyn konulmasını saygı
ile rica etlerim.
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Maraş Milletvekili
Emin Soysal
Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim sebeplerle, Bayındırlık Komisyo
nu teklifinin oya arzım saygı ile rica ederim.
Burdur Milletvekili
Mehmet Ali Çınar

