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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
izmir Milletvekili Haydar Küstü öktem'in, 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair olan tezkere, Başbakanlığın isteği üzerine 
geri verildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı : 
Ankara Üniversitesi; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; 
İstanbul Üniversitesi; 
tstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı bütçe

lerinin tümü üzerindeki görüşmeler bitirildik
ten sonra bölümlere geçildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bölümleri 
üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra; 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

İkinci Oturum 
Millî Eğitim Bakanlığı; 
Ankara Ünibersitesi; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; 

Tasanlar 
1. — Eczacı Odaları Birliği Kanunu tasarısı 

(1/716) (Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nuna) ; 

2. — Tabip Odaları Birliği Kanunu tasarısı 
(1/717) (Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu
na) ; 

3. — Tıp meslekleriyle yardımcı tıp meslek
lerinin icrasına dair Kanun tasarısı (1/718) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna); 

Teklifler 
4. — Bolu Milletvekili Hasan Şükrü Adal 

ve ihsan Yalçın'm, Abant Gölü ve çevresinin 
Bolu özel idaresine temlikine dair Kanun tek
lifi (2/227) (içişleri ve Maliye Komisyon
larına) ; 

istanbul Üniversitesi; 
istanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı bütçe

leri kabul olundu. 
Bayındırlık Bakanlığı ve; 
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçelerinin 

tümü üzerinde de bir müddet görüşüldükten 
sonra Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Bayındırlık Bakanlığı; 
Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe

lerinin tümü üzerindeki görüşmelere devam 
olundu. 

21 . I I . 1950 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Mardin Milletvekili 

F. F. Düşünsel Dr. A. TJras 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
C. Aksu 

5. — Edirne Milletvekili Mahmut Nedim 
G-ündüzalp'in, Gümrük Tarifesi Kanununa ekli 
giriş genel tarife cetveline bir fıkra eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi (2/226) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

Rapor 
6. — Tekel Genel Müdürlüğü ile Kibrit ve 

Çakmak Geçici işletme idaresi ve Türk Tütün 
Limited Ortaklığının 1943 yılı Bilançosunun 
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresiyle 
Tekel Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesin-
hesabtna ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel 
Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı hakkın
da Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu' ra
poru (1/72, 3/315, 390) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BİRİNCİ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 10,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 

KÂTÎPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Dr. Aziz üras (Mardin). 
mm* 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sanayi Kanomu tasarısının geri veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/488) 

BAŞBAKAN — Başbakanlığın iki tezkere
si vardır. Okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
4 . V . 1948 tarihli ve 7/1 - 1067 - 6/1464 sa

yılı yazımızla sunulmuş olan Sanayi Kanunu ta
sarının geri gönderilmesine müsaadelerini say
gılarımla rica ederim. Başbakan 

Ş. Günaltay 
BAŞKAN — Geri gönderilecektir. 

2. — Sanayii Teşvik Kanurm tasarısının ge
ri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/489) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

8 . VII . 1948 tarihli ve 71-1120 - 6/2340 ya
zımızla sunulmuş olan Sanayii Teşvik Kanunu 
tasarısının geri gönderilmesine müsaadelerini 
saygılarımla rica ederim. 

Başbakan * 
Ş. Günaltay 

BAŞKAN —>- Bu da geri gönderilecektir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/618) 

A —> Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi : 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/710) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sinin görüşülmesine devam ediyoruz. 

Söz alan daha sekiz arkadaş vardır. Söz Dr. 
Galip Kenan Zaimoğlu'nundur. 

. Arkadaşlar sözlerini biraz derler, toplarlar-
sa çok iyi olacaktır. 

Dr. GALİP KENAN ZAİMOĞLU (Giresun) 
— Sâym arkadaşlarım, yurdun her köşesine bir
biriyle âdeta müsabaka edercesine ve her gün 
artan bir hızla bir şah damarı gibi, bir kan da
marı gibi uzatılan yollar yarınki Cumhuriyet 
Türkiyesinin dana ferahlı, daha mesut ve daha 
ileri bir memleket olmasının en başta gelen 
müeyyidelerinden biridir. Yol dâvası memle
ketin müşterek malıdır. Yurdun her hangi bir 
köşesine uzatılan bir yol bir iz bile hepimizi 

memnun eder. Memleketin her yerinde görmek
te olduğumuz geniş, rahat, üstün vasıflı yollar 
hepimizin göğüslerimizi gururla, iftiharla ka
bartmaktadır. Yurdun kalkmmasiyle iligili Ba
yındırlık sahasındaki faaliyeti ve bilhassa yol 
mevzuundaki programlı, başarılı çalışmaların
dan dolayı Sayın Bayındırlık Bakanına ve onun 
imanlı uyanık hamiyetli mesai arkadaşlarına bu 
kürsüden teşekkür etmeyi kendime en zevkli bir 
borç telâkki ederim. 

Birçok şehir ve kasabalarımızın henüz yol 
sıkıntısı içinde olduğu muhakkaktır. Ben Hükü
metimizin sistemli çalışması, kıymetli Türk mü
hendislerinin gayreti ve himmetleri ve vatan
daşlarımızın şuurlu el ve iş birliği sayesinde bu 
noksanlarında tamamlanacağına asla şüphe et
miyorum. 

Şimdi Sayın Bakandan birkaç temennide 
bulunacağım : Gümüşane İli ile Bayburt ara
sında Vavuk dağından çıkan Harşit deresi To
rul vadisini takiben Trebolu'da Karadeniz'e dö
külür. Bu vadi Şark vilâyetlerimizi Karadeniz'e 
bağlıyan en kısa yoldur. Şimdiye kadar ihtiyaç 
hissedildiği halde bir türlü yapılamamış olan 
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B : 52 21. 
bu vadi yolu son zamanlarda sayın Bakan Şev
ket Adalan'ın bölgemizi, vilâyetimizi ziyaretleri 
esnasında bir ihtiyaç olarak kendilerine şifahen 
de arzedilmiş ve alâkaları istirham edilmişti. 
Bu yol yapıldığı takdirde bunun sağlıyacağı 
faydalar birkaç cepheden mütalâa edilebilir: 

Evvelâ Şark vilâyetlerimizi Karadenize bağ-
hyan en kısa yol olması bakımından ekonomik 
ve ticari sahada bu illere birçok faydalar sağ-
lıyacaktır. 

ikincisi; Harşit havzası çeşitli, adedi 18 e 
kadar çıkan yeraltı servetlerini ihtiva etmek
tedir. Mütahassıslarm ifadesine göre bu havza 
dünyada en eski olarak işletilen madenler ara-
smdaymış. Burada porselen imaline elverişli 
madenler ve altın, gümüş, demir, bakır gibi di
ğer zengin maden damarları mevcuttur. Bu hav
za işletildiği takdirde memleketimizin yalnız 
mahallî refahını temin bakımından değil mem
leketimiz için geniş ölçüde bir gelir ve zengin
lik kaynağı olacağı hattâ Karabük tesislerinden 
de daha verimli bir maden işletilmesinin kuru
lacağı yine ilgililer ve mütahassıslar tarafından 
ifade edilmektedir. 

Diğer bir faydası da bu vadi birçok köylerle 
meskûndu. Bu köyler halkı uzun senelerden beri 
köyden köye gitmek hususunda bile büyük 
müşkülâta mâruzdur. Bu yolun yapılması ayni 
zamanda bu mevcut müşkilâtı da Önliyece*k ve 
halkın bu mühim ihtiyacını temin etmiş buluna
caktır. 4 ncü faydası da yüksek heyetinizin de 
malûmu olduğu üzere bu bölge halkının içinde 
bulunduğu maişet ve geçim darlığını önlemiye-
eek bir iş sahası da açılmış olacak Giresun, Gü-
müşane ve civar vilâyetler halkı bu suretle ek
mek paralarını çıkarmak imkânını da elde et
miş bulunacaklardır. 

Diğer bir temenniye geliyorum; o da yine 
Tirebolu, Giresun arasındaki ve Esbiye Buca
ğından Yağlıdere'yi takiben Cami yeri üzerin
den Alucara ilçemize giden yoldur. Alucara 
ufak şirin bir kasabadır ve senenin altı ayını 
mahsur tecrit edilmiş bir halde geçirmektedir. 
Ve yalnız Şebinkarahisar'a bir yol ile bağlıdır 
bu yol Kış aylarında tamamen kapalıdır her se
ne bu yüzden birçok kazalar, birçok donma fe
lâketleri vukua gelmektedir. Bu sene altı kişi
nin donduğunu üzüntü ile haber aldık. Bu de
renin mecrasını takiben Espiye'nin Aluca
ra 'ya bağlanması bir zarurettir, bu suretle ge-

2.1950 Ö : İ 
; çim sıkıntısı içinde bulunan ve çalışılmak için 
| sahil vilâyetlerine inen bu halkın kolaylıkla gi-
i ciıp gelmeleri temin edilmiş bulunacaktır. İmkan 

olduğu takdirde bu iki yolun Devlet Bütçesine 
alınmasını,^ olmadığı takdirde maddi yardım 
gösterilmek suretiyle yapılmasının teminini sa
yın Bakandan bilhassa rica ediyorum. Sahil yo
lu ve Şebinkarahisar yolu uzun senelerden beri 
belki 20 - 25 seneden beri Hususi Muhasebenin 
dar, kifayetsiz bütçesiyle bakılamamakta idi 
Karadeniz halkının müşterek bir arzu ve ihti
yacı olan bu yol iki sene evvel, Şebinkarahisar 
yolu da bu sene Devlet Bütçesine alınmıştır. 
Her Hususta, i.mhtacı tamir olan bu iki yol hak
kında sayın Bakanın alâka ve himmetlerini ri
ca ederim. 

En son dileğimi arzedeceğim; bundan bir 
müddet evvel Giresun'u ziyaret etmiş olan Devlet 
Bakanı Cemil Said Barlas ve şimdi Riyaset Ma
kamını işgal etmekte bulunan sayın Incedayı'-
mn bizzat müşahade ettikleri gibi burada bilhas
sa Kış aylarında sert, haşin dalgaların tesiri yü
zünden vapurlardan inip binmek, tahmil, tah
liye hususunda büyük müşkülât çekilmektedir. 
Bu defa ziyaretimiz esnasında âdeta büyük, ha
yati tehlike geçirmek suretiyle karaya çıkabil
dik ve dönüşümüzde yine aynı tehlike, aynı en
dişe ile vapura ulaşabildik. 

Tahmin ve tasavvur buyurulur ki, yüz bin
lerce vatandaş her sene aynı tehlike içinde Ka-
radenizin bu şiddet ve huşunetiyle mücadele 
mecburiyetindedir. Son zamanlarda ödeneği bir 
kanunla çıkmış bulunan Giresun limanının iha
lesi henüz yapılamamıştır. Sayın Bakandan iha
lenin yakın zamanda yapılacağı hakkındaki va-
itlerini bu kürsüden rica eder ve kendilerine pe
şinen teşekkür ederim. 

AKİF EYlDOĞAN (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; bzim idaremizin asırlardan beri malûl 
olduğu bir hastalık vardır o da gelen gideni 
aratır halef selefin işini bozar... Şemsettin 
Günaltay Hükümeti, çok şayanı memnuniyet
tir ki, bilhassa bayındırlık kolundan başlıyarak 
bizi bu hastalığımızdan uzaklaştırmak yolunu 
tutmuştur. Aziz arkadaşım Şevket Adalan za
manında İğdır ' ı - Trabzon yoluna bağlıyan 
Doğu Bayizit yolunun ikmaline muvaffak olun
muştur, kendilerine teşekkür ederim. Geriye 
İğdır 'dan Kars 'a ve Kars'tan Ardahan ve Ho-
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pa *ya giden yolu da Devlet yolları gibi bakıma 
almışlardır. Pamuk, tuz, sebze ve meyve nak
liyatında bilhassa faydalandığımız bu yolun da 
yine bakım metotları ile canlandığını ve yaz 
kış faaliyetinin devam ettiğini görüyoruz. 

Şimdi benim Şevket Adalan'dan ricam, aynı 
programa devam olunarak yine kararlaştırmak 
üzere bulundukları Kars - Göle ve Göle - Olti 
yolunun bakımını sağlamalarıdır. Bu yol bilhas
sa Doğu mıntakasınm kömür yoludur. Balkaya 
linyitlerinin başlıca sevkedildiği yoldur. 

Arkadaşlar; bugün Kars vilâyetinde, affe
dersiniz, tezeğin tonu 70 - 80 liradır. Bu yol 
yapıldığı takdirde linyitin tonunu 30 - 35 liraya 
maletmek mümkün olacak ve memleket daha 
çok medeni bir yakıta kavuşacaktır. 

Gene başlanmış ve bir programa bağlanmış 
işlerimizden Erzurum - Sarıkamış dar hattının 
geniş hattâ tahvili keyfiyeti vardır ki, . geniş 
hattın inşası Hasankale'ye kadar tamamlan
mış ve işletmeye açılmıştır. Horasan'a kadar 
da devam etmektedir. Fakat şimdiye kadar ve
resiye olarak yaptırma yoluna gidilmiş olan bu 
demiryolunun 1952 ye kadar borçları ödenir de 
ferahlanırsa, Sarıkamış'a ulaştırılması için 
çare bulunacağı söylenmektedir. Devletin bir 
programa bağladığı bu yol için, senede tahsis 
ettiği 2 900 000 lira pek azdır. Bu yollar üze
rinde yalnız Soğanlı Tünelinin yapılması üç se
neye mütevakkıftır. Bu kadar vadeli bir işi 
sırf para sebebiyle daha çok uzatmasınlar ve sü
rüncemede bırakmasınlar. 

Kars'ın hemen içinde, nasıl izmir içinde 
Halkapmar varsa, Gölyeri diye bir mahal var
dır. Asırlardan beri burada su birikir. • Bunun 
da ıslahı için 5 - 6 yüz bin liralık bir etüd ya
pılmıştı. Bu, .1949 da yapılacaktı, tahakkuk 
etmedi. Bunun 1950 de gerçekleşmesini him
metlerinden bekliyoruz. 

İğdır ovasının sulunması. Pamuk ekilen ova
larımızın sulanması, ihtiyaçları arasında kolay
lığı, halkın alışkanlığı, verimi, rantabilitesi 
ve ilk su inşaatı programını tesbit eden kanu
numuzda Devletçe taahhüt edilmiş ^ve bu işe 
başlanılmış olması dolayısiyle, bu başlanmış olan 
işin de bir an evvel bitirilmesini rica ederim. 

Bu arada şunu da arzedeyim; Araş nehri üze
rindeki barajdan istifade hususunda itilâf name
nin tatbiki mevzuu, arkadaşlarımız tarafından 
sual konusu yapıldığı zaman, Dışişleri Bakanı-

.1950 0 : 1 
mız verdiği cevapta, komşu memlekete, Serda-
rabat Barajının inşa bedelinin nısfını ödememiz 
için bir kanun getirileceğini vait buyurmuşlar
dı. Bu kanunun bir an evvel getirilmesini ve 
başlanmış ve yalnız kapısı kalmış olan su isale 
kanalının, ana ve tâli kanallarının yapılmasını 
ve Erzincan 'da kurulacak olan iplik fabrika
sının ham maddelerini verecek 'olan bu işin 
önemli olduğunu arzeder, tamamlanmasını rica 
ederim. 

Kars 'ta bir toprak hava meydanımız vardır ve 
bu meydan yaz mevsiminde kabili istifadedir. 
Pek az bir himmetle bu hava meydanını her mev
simde işler bir hale getirmek mümkündür. Ba
yındırlık Bakanlığı hava meydanları inşaatını da 
üzerine aldığı için bu uzak ilimize çabuk muvasa
layı! sağlıyacak olan bu işi tetkik ettirmelerini 
bilhassa rica ediyorum. 

Arkadaşlarım, Doğuda memur evleri işi Dev
letimizin ele aldığı başlıca işlerden biridir. Bizim 
Kars'ta yeni memur evleri yapılmasını istemi
yoruz. Fakat memur ve zabitan lojmanı olarak 
yapılmış olan ve ciheti askeriyeden devir alman 
bir mahalle teşkil edecek hacımda, binalar mev
cuttur ki, cüzi bir yardımla bunları tamir ede
rek memur lojmanı haline getirmekle, Kars'taki 
mesken hitiyacı temin edilmiş olur. 

Sayın Başbakanın bu sene Kars'a teşriflerin
de bunu müşahede ve bu ihtiyaca temas etmiş
lerdir. Doğu kalkınmasında bu ihtiyacın da sağ
lanmasını temenni ederim. 

Sayın arkadaşlarım; yollarımızın bakımı hu
susunda bilhassa geçen hizmetlere temas ettiler. 

Âciz arkadaşınız; karlı yollarda çok çalış
mış, hayatında birkaç defa ağır tipilere tutul
muş; Kop Dağmm başında tipi yüzünden sa
bahlamış bir arkadaşınız olarak arzedeyim ki; 
bu Kış hizmetleri için, dostumuz Birleşik Ame
rika'nın gerek askerî yardımından, gerek Mar
şa! Yadrımmdan faydalanarak getirmiş oldu
ğumuz kar temizleme makinelerinin bu, kış hiz
metlerini sağlamasının büyük önemi vardır. Bu 
kar temizleme makinelerinin bir kısmı, çarklı, 
rotatif makinelerdir; taze yağmış kepek ha--
ündeki karı iter. Bir kısmı da bıçaklı olup katı
laşmış karı sürükler, çıkarır, kenara atar. Bu 
kar makinelerinin vazifeye amade bulunması 
için bunların iş göreceği yerlere yakın noktalar
da, Kış vakti, hiç olmazsa kendisi donmıyacak 
kadar sıcak ve müsait bir hangarda muhafaza 
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edilmeleri ve vazife sırası geldiği anda da sıcak 
hangarından çıkarak iş görmeye gitmesi lâzım
dır. Aksi takdirde, kendisi yedi, sekiz tonluk
tur. Altında da beş, altı ton buz hamulesi bulu
nursa ; bu şekilde yola çıkmasına ve çalışmasına 
imkân yoktur. Bunu böyle bilelim. Onun için 
bu hangarları yapmaya ihtiyaç vardır. 

İkincisi, makine kuvvetine de yüzde yüz bei 
bağlamaya imkân yoktur. Bizim Şark havalisi
nin köylüleri tipi esnasında çalışmaktadırlar ti
pinin yolu muvaffakiyetle, kuvvetle ve mari
fetle açmakta haddizatında bunlar kalifiye 
temiz işçilerdir. 

Arkadaşlar, karı temizlemekte kullanılan bu 
makinelerin üç buudu vardır, eni vardır, boya 
vardır, derinliği vardır. Bu üç buudun kabili tat
bik olduğu yerlerde ancak makineler iş görebi
lir. Fakat bunun haricinde tipi gelir doldurur, 
kürtün, tranşelerde işlenilemez bir hale gelir ve 
kar gelir üst üste birikir ve acemi ahçının yap
tığı irmik helvası halini alınca rotatif iş göre
mez bir vaziyete düşer. 

Erzurum havalisinde ve onun devamı olan dağ 
yollarında ve Kars'ta, Üçüncü Umumi Müfettiş
lik bölgesinde, 1939 arasında bu iş o zaman 
umumi müfettişlikçe halledilmişti. Ve bu işte 
kısmen köylü, kısmen asker çalıştırılmıştı. 

Şimdi büyük mikyasta makine yardımı ola
cağına göre, bu, daha kolay temin olunabilir. 
Ve bu yollar en ziyade şu içinde bulunduğu
muz aylarda, yani Şubat, Mart, biraz da Nisan 
da bu vaziyettedir. Diğer aylarda koltukların 
temizlenmesiyle bu yollar açık tutulabilir. Sa
natkâr Fehmi Tokay arkadaşım orada bulundu
ğu zaman bu yol dört sene muntazaman açıl
mıştır, mühendis, bestekâr Fehmi Tokay, Kış 
hizmetlerini makinesiz olarak, yalnız amele ile 
sağlamıştır. Bu yol ferah ferah evleviyetle temin . 
edilebilri bir hale getirilebilir ve seyrüsefere açı
labilir 

Mâruzâtım bunnan ibarettir. 
BAŞKAN — Vehbi Kocagüney. 
Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Sayın arkadaşlar, Doğu illerinin geçen Yaz hir 
mazhariyeti vardı. Doğu illerini birçok Bakan 
arkadaşlarımız dolaşarak ihtiyaçları yerinde 
tesbit etmiş olmalarıdır. En büyük millî dâva 
olan yol dâvamızı omuzlarına almış olan Sayın 
Şevket Adalan arkadaşımız, Doğu illerini geze
rek ihtiyaçları tesbit etti. Tetkiklerini yaptılar. 

.1950 6 : İ 
Yol hakkında çok söyliyecek değilim. Ancak 
Hükümetin kuvvetli notları vardır, hâtıralarını 
tazelemek için birkaç nokta üzerinde duraca
ğım. 

Transit yolu üzerinde bulunan iki ilce ile 
üç bucak istisna edilirse, diğerlerinin yolu var
dır denemez. Hele Tekman, Karayazı, İspir, Şen-
kaya ilçelerimizde hiç yol yoktur. Bilhassa İs
pirdiler âdeta bir Egemenlik efsanesi yaşı
yorlar. Bize bir bozkurt rehber olsun da medeni 
dünyaya, medeni Türkiye'ye serbest ve tehlike
siz ayak atalım diyorlar. Dört tarafını da yalçın 
kayalar kapatmış olan İspir'in, bu yeşil vadinin 
istihsali yolsuzluk yüzünden ihraç edilemiyor. 
Ben, bu yolda bir mucize bekliyen İspir halkına, 
Sayın Şevket Adalan'm 'elinin bir mucize ola
rak yetişmesini ve bu hayırlı işin ona kısmet 
olmasını bekliyorum. Bucaklarımızda ise hemen 
hemen hiç yol yoktur. Bir de kendilerinin de 
üzerimde durduğu bir Balkaya Kömür Havzası 
vardır. Doğu illerini ihya edecek olan bu işin 
etüdlerinin bir an evvel yapılması çok yerinde 
olacaktır. 

Atalarımızın bir sözü vardır: «Derdini söy-
lemiyen derman bulamaz». Bunun için ben de 
daima tekrar ediyorum, bu derdi tekrar söy
lüyorum. Işık derdi arkadaşlar.. 

Artık sıkılıyoruz, irfanda ilerleyemiyoruz. 
Çünkü karanlıklar içerisinde gençlik çalışamı
yor. Gecelerin çalışma yerlerini nurlandırmak 
lâzımdır. Bize Allah vermiş, fakat el atamadık. 
Yine Tortum Şelâlesinden bahsediyorum. Onu 
tekrar ediyorum. Sayın Şevket Adalan'm hayır
lı ellerini oraya uzatmalarını rica ediyorum. 
Hiç olmazsa bu yıl etüdlerini yapsınlar. Bu sa
yede Doğu illeri ulaştırmada, sanayide, ısın
mada ve nurlanmada çok büyük faydalar göre
ceğiz. 

İki yıl evvel bir Alman mütehassıs gönder
diler. Dedi ki, «Yüz milyonluk bir kudret var
dır, şayet on milyon sarfederseniz yüz milyon 
elde edeceksiniz. Bu şelâle akıp giderken o böl
ge karanlık içindedir. 

Bir de Pasin ovasının sulama işi vardır. İki 
yıldan beri devam eden kuraklık toprak mah
sulleri ve hayvan mahsulleriyle ordular besliyen 
bu ovayı ve halkını sıkıntı ve mahrumiyet için- 0-
de bırakmıştır. Hâlâ yağmursuzluktan dolayı 
iki eli böğründe kalmıştır. Halkımızı yağmur 
duasına çıkmaktan kurtarmak için bu ovanın 
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çok mehzuf olan sularını birkaç kanalla feyiz-
dar hale getirilmesi elbette çok daha hayırlı 
olur. 

Erzurum İlini kendileri de bilirler, gelip 
gördüler. İçinden su geçmiyen bu şehir, bir iki 
senede bir defa sel felâketine uğrar. Geçen 
Kasım ayının içinde Ejder dağından inen bir 
hortum şehrin alt mahallelerini birbirine kattı. 
Bütün dereleri molozla doldurdu. Belediye ya
rım milyon lira masraf karşısında kaldı. Bayın
dırlık Bakanımız 60 bin lira verdi ve bu su
retle biraz yükü hafifletti. 

Burada bu sel felâketine mâni olmak için 
Ejder dağının altında bir set yapılmıştı. Bu 
tamir ettirilir ve suların şehre girmesine mâni 
olunursa ve bunu Topdağı Doğusu bölgesine akı
tırlarsa şehir de bu felâketten kurtulmuş olur.-

Sonra bu ayın başında yine bir ilçede dep
rem oldu, bir köy baştan başa yıkıldı, diğer 
köylerde de yine bâzı tahribata sebep oldu. Ge
çen yaz depreme uğrıyan Çat bölgesine Hükü
met kuvvetli elini atmış ve derhal yaralarını sar
mış, yeniden bir köy meydana getirmiştir. 
Bu bölgedeki diğer köylerin hepsini de tamir 
ettirmiş köylü bundan çok büyük bir sevinç 
duymuştu. Onun için Hükümete şükranlarını 
bildirmişlerdir. Bu defaki depremin olduğu ertesi 
günü o bölgeye idare âmirleri derhal koşmuşlar, 
ekipler göndererek halka büyük yardımlarda 
bulunmuşlardır. Bu arada Bayındırlık Bakan
lığı ilk iş olarak âcil yardım olmak üzere beş 
bin lira göndermiştir. Bandan dolayı halk bil
hassa müteşekkirdir. Bu Yaz da bu bölgenin 
yıkılan köylerinin yerine numune olacak şekilde 
yeni bir köy kurulmasını Sayın Bakandan bek
lemek hakkımızdır. 

Bakanlık bütçesinde uçuş meydanlarının em
niyeti için yedi milyon liralık bir ödenek konul
muştur. Erzurum'da da çok önemli bir meydan 
vardır. Yalnız buraya yazın seferler yapılmak
tadır. Yaz emniyeti tedbiri alacaklarını zanne
diyorum, halbuki Kışın, daha ziyade her za
man için uçuşa ve inişe müsait olacak şekilde 
ya ekip verirler veyahut temizleme makinası 
gönderirlerse Kış zamanlarında dahi uçuşa ha
zır olur. Maruzatım bu kadardır. Bütçemizin 
memleketin bayındırlık işlerine hayırlı olmasını 
dilerim. 

BAŞKAN — Kemal Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 

1950 0 : 1 
Efendim, bendeniz dünkü eelsemkd* Ba
yındırlık Bakanlığı hakkındaki görüşleri
mi yüksek huzurunuzda arzetmiştim. Tekrar 
kürsüye çıkmak niyetinde değildim. Fakat be
nim bu konuşmalarım sırasında mevzuubahis 
ettiğim Erzincan evleri münasebetiyle benden 
sonra söz alan muhterem Salbuncu arkadaşımın 
konuşmalarımı propaganda telâkki etmesinden 
dolayıdır ki, tekrar huzurunuzu rahatsız etmek 
zorunda kaldım. 

Muhterem arakdaşlar, bendeniz hiçbir zaman 
hiçbir iddiayı tetkiksiz ve mesnetsiz olarak bu 
kürsüye getirmeyi şiar edinmiş bir arakdaşınız 
değilim. Hepinizin de takdir ettiğini kuvvetle 
tahmin ettiğim gibi dört senelik teşrii hayatımda 
daima inandığım ve iyi tetkikler neticesinde 
doğruluğuna veya yanlışlığına kanaat getirdi
ğim mevzuları bu kürsüye getirmiş ve onun üze
rinde konuşma yapmışımdır. Onun için muhte
rem Sabuncu arakdaşım müsaade buyursunlar 
da bu mevzuu buraya getirmiş olmaklığımı bir 
propaganda olarak telâkki etmesinler. Bilhassa 
Erzincan gibi felâket görmüş ve halen de ıstırap 
içinde bulunan Erzincan'lı vatandaşlarımın bu 
ıstırap ve sıkıntılarını propaganda veya politi
ka vesilesi yapmak suretiyle istismar edecek bir 
adam değilim. Bu terbiyede, bu vicdanda, bu 
haleti ruhiyede bir insan değilim. Kendilerinin 
de birçok mühendis arkadaşları vardır. Bitaraf 
bir mühendisler heyeti teşkiliyle oraya gönderil
mesi ve yaplımış takma evlerin Erzincan rayici
ne göre hakiakten pahalıya mal olup olmadığını 
tetkik ettirmeleri kabildir. Nihayet orada vatan
daşa hizmet ve yardım olsun diye yapılmış, ku
rulmuş olan bu evleri, Hükümetin, her hangi 
bir hata ve basiretsizliği yüzünden pahalıya 
mal edilmitşir diye fahiş değerle vatandaşa, 
uzun vadeli ve faizsiz de olsa, satmak yerinde 
bir hareket olmaz, İşte iddiam bu olmuştur. Bi
naenaleyh bu evlerin bugünkü rayice göre pa
halı olup olmadığının tetkik edilmesini rica 
ederim. Maliyet üzerinde yaplımış olan bu ha
tanın külfetini vatandaşa değil Hükümete, Dev
let bütçesine tahmil etmek suretiyle yapmak is
tediğimiz hizmetin yerinde olmasının teminini 
ve kusurların vatandaşa aksettirilmemesi ieabet-
tiğini tebarüz ettirmek istedim. Hattâ kuvvetle 
tahmin ediyoruz ki, Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesinin umumi müzakeresinden sonra konuşma
larımıza şüphesiz qevap verecek olan Sayın Ba-
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kanı da bu evlerin pahalıya mal edilmiş oldu
ğunu bu kürsüden ifade edeceklerdir. 

Bu meseleyi böylece yüksek huzurunuzda açık
ladıktan sonra benim de Sayın Baymdrılık Ba
kanından Eskişehir'in mühim bir yolu hakkında 
küçük bir ricam olacaktır. 

.1950 0 : 1 
Efendim, sulama işleri malûmu âliniz biraz 

geniş mikyasta tutulduğundan, birçok yerlerde 
birden başlandığından dolayıdır ki, henüz ik
mal edilememiş durumda olanlar vardır. Ada
na - Tarsus barajı evvelce ikm&! .İmiş olduğu 
halde henüz sulanamıyan kısımlar da vardır. Bu 
noksan kalan ve sulanamıyan yerlerin sulanma
sını temin hususunda lâzımgelen işlerin yapıl
masını rica ederim. 

Geçen yıl teşriflerinde sayın Bakan gördü
ler ,Silifke'de bir baraj yapılmıştır. Fakat sula
ma kanallarının etüdü olduğu gibi kalmıştır. 
Bendeniz dört yıldan beri bu işle meşgul olmak
tayım. Tahsisatın azlığından dolayı bu işlerin 
yapılamadığı ileri sürüldü. Halefi olan Bakan
lar bu işle alâkalanır göründü iseler de yine 
bunu yapamadılar. Nihayet sayın Şevket Ada-
lan arkadaşımız geçen sene, etüdler yaptırmak 
için bir heyet gönderdi Fakat şimdi iş ne durum
da bilmiyorum. Bir buçuk sene evvel regülâtörü 
bitti fakat sulamayı temin için ana ve tâli ka
nallarının ikmali zarureti vardır. 

Arkadaşlar; bu kanal; çok verimli olan ova
mızı Mısır haline getirecektir. Bu ciheti sayın 
Bakan geçen yıl teşriflerinde müşahade etmiş
ler ve hakikaten bir Mısır olduğunu ifade bu
yurmuşlardır. Orta Anadolu'nun kuraklık oldu
ğu yıllarda burada hububat ekilen yerlerini tek
rar sürmek suretiyle mısır ve emsali şeyler ekil
diği takdirde senede iki defa mahsul idrak et
mek kabildir. 

Bir de memleketin su kuvvetinden istifade 
edilerek en kuvvetli enerjiye kavuşacağını bili
yoruz. Santral meydana getirilmiş durumdadır. 
santral hemen hemen barajın olduğu yere 2-3 
kilometre mesafededir. Burada kanal açıldığı 
zaman kuvvetli bir .elektrik istihsal edilir, mem
leket nura kavuşur ve sanayi de muharrik kuv
vet olarak bundan istifade eder. 

Irmak ovayı ortasından katetmektedir. Bara
jın bugünkü yapılış durumu ovanın bir tarafı
nı sıılıyaeak mahiyettedir. Diğer tarafının da 
sulanması için bir etüd yapılmıştır. Bunun bir 
an evvel tahakkuk sahasına getirmelerini rica 
ediyorum. 

Sonra; ilimizin en verimli ve mümbit bir yeri 
olan Anamur'un büyükçe bir çayı vardır. Bura
sı en nefis kalitede muz yetiştirir; Mısır topra
ğı ayarındadır. Küçük sulama işleri ile bu ova 

Eskişehir'in 40 km. şimalinde bir Sakarya 
havzası vardır. Burası müteaddit ve çok büyük 
köylerden müteşekkil derin bir hattı içtimadır. 
Bu hattı içtimain iklimi, Esikşehir gibi sert ik
limi olan bir şehrin 40 km. yakınında olmasına 
rağmen âdeta Adana ikliminde, pamuk yetişti
ren, tütün yetiştiren turfanda meyva ve sebze 
yetiştiren bir mmtakadır. Burası, size temin 
edebilirimki, ta Mihalgazi'den bize devredilmiş 
vaziyette durumunu muhafaza etmektedir. Çün
kü maalesef bu mıntıkaya Cumhuriyet elini he
nüz birkaç seneden beri uzatmaya başlamıştır. 
Halen bu Sakarya havzası diye izah ettiğim gü
zel ve mümbit mıntakanm 40 km. ötesindeki şe
hirle bağlılığı ,iyi bir yolla münasebeti tesis 
edilmiş bulunmamaktadır. Binaenaleyh orada 
yetişen turfanda sebze ve meyva şehre çok güç 
şartlar altında getirilebilmekte ve bu yüzden 
Sakaryalılar maalesef bugün fakrüzaruret ve 
sefalet içerisinde bulunmaktadirlar. Sakarya 
yolu, Maisler yolu dediğimiz bu yola, birkaç se
neden beri yapılan küçük yardımlarla kısmen 
olsun tesviyei turabiyesi ikmal edilmiş ve yaz 
aylarında motorlu vasıtaların işlemesi temin 
edilmiştir. Fakat demin de arzettiğim gibi ,âde
ta Eskişehir'in kışlık bir sayfiyesi ve turfanda 
sebze ve meyva yeri bulunan buranın Yaz Kış 
işlenebilen bir yola kavuşması orada yaşıyan 
vatandaşları birkaç sene zarfında kalkındıra
cak ve Sakaryalıları sefalet ve fakirlikten kur
taracaktır. Bu hususta sayın Bayındırlık Baka
nının yardımlarını rica ediyorum. 

SALÎH ÎNANKUR (tçel) — Sayın arkadaş
lar ; dün Necmeddin Sahir Sılan arkadaşımın 
bu kürsüden konuştuklarını işitince hakikaten 
büyük bir inşirah duydum. Gerçi gidip Doğu 
illerimizi göremedim ,fakat Doğuyu Cumhuriye
tin feyzinden en az mutena 'im olmuş bir yer ola
rak biliyordum. Fakat oraların da büyük mik
yasta istifade ettirildiğini ve ortalığı böyle gül 
gülistan gösterince artık bizim de işlerimize sıra 
geldiğine kani oldum. Bizim de yarım olan işle
rimizin ikmalini sayın Bakandan rica edeceğim. 
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da ıslah edilirse çok minnettar kalacağız. Bu iş 
ueuz Uir para ile halledilebilir, milyonlara ihti
yaç yoktur. Bu da yapılırsa memlekete büyük 
hizmet edilmiş olur. Yurdun hiçbir yerinde ye
tişmesi mümkün olmıyan birçok ürünleri o ha
vali yetiştirmek imkânına malik olacaktır. 

ikinci dileğimiz, 1926 yılından beri Mersin'
de bir liman yapılması mutasavverdir, hattâ 
tahsisat bile konulmuştur. Fakat fevkalâde hal
ler dolayısiyle bu tahsisat başka yerlere sarfe-
dildi. 

Gerek tek parti ve gerekse çift parti yani 
demokratik hayata girdiğimiz zamanlarda Mer
sin'i! vatandaşlarımızın dileklerinin başında da
ima bu liman işi gelmektedir. Biliyorsunuz ki 
arkadaşlar, Çukurova gibi verimli bir toprak ve 
geniş bir hinterlanda malik bulunan Mersin 
limanı İkinci Dünya Harbinde de büyük vazi
feler görmüştür, ithal mallarımızın kısmıküllisî 
buradan gelmiştir. 

Bu itibarla bu kadar mühim olan bu liman 
işinin ihmal edilmesi yerinde olmıyacağından 
bunun bir an evvel tahakkuk ettirilmesini rica 
ediyorum. 

Bir de 1949 dan 1951 yılma kadar yapılması 
programlaşan, birinci üç aylık projeye dâhil 
olan Karaman - Silifke - Taşucu yolu vardır. Bu 
na Martta başlıyacağımızı ümit ediyorum. Bu 
işin başlayıp başlamıyacağmı sayın Bakan ta
rafından açıklanmasını rica ederim. 

Şimdilik mâruzâtım, bu kadardır. 
KASIM ENER (Sayhan) — Muhterem arka

daşlar, Dünkü görüşmelerde Yüksek Mühendis 
Sayın Ahmet Çınar arkadaşımız doğrudan doğ
ruya Seyhan Barajını ele aldığından dolayı 
mecburen Yüksek Huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Memleket çapında olan ve hakikaten büyük 
bir önem taşıyan Seyhan Barajı ve dolayısiyle 
sulama hakkında belki yüksek fikirlerinizi te
şevvüşe uğratmaya sebep olacak bu konu hak
kındaki görüşlerimi belitrmek isterim. 

Sayın Çınar arkadaşımız buyurdular ki; 
Adana'da daha sulama tecrübeleri de yapılmış 
vazivette değildir. îklim râtıptır, yeraltı suları 
boldur. Bu takdirde bu kadar muazzam külfete 
katlanmaya belki de lüzum kalmıyacaktır. 

Derhal cevaben arzedeyim ki, filvaki Ada
na'nm iklimi râtıptır, yeraltı suları boldur ama, 
hakikatta Yazın kurak ayları bu rutubetten, bu 

2.1950 0 : 1 
sulaklıktan çok az istifade e$le«ek hal doğur
maktadır. 

Kendilerinin teknik kabiliyetlerine güven
mekle beraber, ziraatçi olmadıklarından ve bu 
hususta etüdde de bulunmadıkları için bu yanlış 
fikre sahip olmuşlardır, sanıyorum. 

Adana iklimi bizim dilimizde yani fennî zi
raat dilinde suptropik iklimdir. Kış ve Bahar 
başları râtıptır, bol yağmurludur. Fakat Hazi
randan Ekim sonuna kadar tamamen kurak ve 
son derece yâbis bir iklime sahiptir. Normal 
vaziyette Adana'nın senelik yağmur vasatisi 
585 - 600 milim olduğu kabul edilse ve bu yağ
muru her senede vermek mümkün olsa, Allanın 
lııtfu ile, yine de Adana sulandığı takdirde ve
rimli topraklarının asgari dönümde 15 kilo safi 
pamuk getireceği uzun tecrübelerle sabit olmuş
tur. Kurak senelerde bu miktar 35 - 40 kilo sâîi 
pamuğa kadar çıkar. 

Hububatın Güz aylarında, kurak aylarda, 
sulanacağı göz önünde tutulur ve hububat ye
rine tekrar aynı senede susam gibi kısa hayatlı 
bir mahsulün ekilmesi gayet kolay olduğu na
zara alınırsa bu da dönümde asgari 45 lira gay-
risâfi gelir temin eder. Normal zamanlarda 15 
kilo safi verimle kurak senelerde, ki, her beş 
on senede hir tekerrür etmektedir, fark hesaba 
alınırsa bugünkü cihan piyasalarına göre dö
nümden asgari 40 - 45 liralık bir gayrisâfi ge
lir elde edilir. Yalnız bu 2 - 3 kalemlik bugün
kü ziraat çeşitleri göz önünde tutulrsa hariçten 
yurdumuza en aşağı yılda 50 milyon liralık dö
viz girecektir. Kaldı ki, sulama ile ziraatin 
veçhesi tamamen değişecektir. Biz ziraatçilerin 
görüşlerine göre burada pamuk, susam ve hu
bubat birer tâli bitki halinde kalacaklardır. 
Eğer sulama olur Ceyhan ve Kozan ovalarını 
ele alırsak, kî ozaman tabiatiyle nüfus da arta-
çaktır, bu mmtaka Mısır'ı bize gıptc ettirmiye-
cektir. Ziraat sanayii ile, hayvancılığı ile ve 
diğer verimli şeyleri ile pamuğu ikinci, üçüncü 
derecede bırakmak suretiyle bu 50 milyon lira
lık varidatı 150 - 200 milyon liraya kadar çıkar
mak mümkündür. (İnşallah sesleri). Çok ha
yırlı ve hakikaten Hükümetin üzerinde durmak
la cidden en büyük takdiri kazanan bu iş yal
nız bir Seyhan işi değildir. Bu aynı zamanda 
bütün bir memleket işidir. Bu, benim bölgemi 
alâkalandırdığı için söz almış bulunmuyoruni. Ha
kikaten Türkiye çapında ve Türkiye'nin kalkın-
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ması için en büyük rolü oynıyacak işlerden biri- i 
sidir. 

Arkadaşımız sulama işlerinin belki de teknik 
kısımlarından behredar olabilir. Fakat ziraat 
bakımından lütfetsinler, bizi de dinlesinler. Biz ı 
kendilerinin fikirlerine daima hürmet ediyoruz. 
Fakat ne olur o da bizi dinlemek lûtfunda bu
lunsunlar. Gönül isterdi ki, biz onu dün na
sıl dikkatle dinlemişsek o da bizi şimdi burada 
bulunarak dinlemek lûtfünde bulunsalardı. Ni
hayet biz de bu işin bütün detaylarına kadar 
kendisine icabeden cevabı verebilecek durum
dayız. Bu itibarla bendeniz Sayın Bakan
lık makamının da ihtarlarını nazara alarak faz
la konuşmıyacağım; ve sizleri yormıyacağım. 
Esasen Sayın Bakan, Bakanlığına ait noktalar 
hakkında icabeden cevabı vereceklerdir. Yalnız 
ziraat bakımından Ahmet Çınar arkadaşımızın 
samimî olduğuna inanmasaydım, biraz da deme-
goji yapıyor derdim. Bu iş için sarf edilecek 160 
milyon lirayı Türkiye'ye dağıtacak olursak her 
vilâyete üç milyon lira düşer, daha hayırlı olur. 
dediler. Gelen masrafı yerine koymak, yerine 
sarf etmek Türkiye'nin hakiki icabıdır ve niha
yet Türkiye şu ve bu bölge diye ayrılmış bir 
topluluk değildir. Adana, mümbit ve mahsul
dar iklim şartlariyle, memnuniyetle söylemek 
lâzımgelir, ki Türkiye'mizde mümtaz bir mev
kii haizdir. Bu bakımdan buraya yapılacak mas
rafın kat kat üstünde varidatı çıkacaktır. Ba
raj için teknik işlere karışmam. Ancak barajın 
sulamayı sağlıyacak ve büyük enerji kaynağı, 
elektrik, meydana getirirecek noktasını ele al
dığımızda aynı zamanda senede asgari üç, dört 
yüz bin dönüm arazinin su altında kaldığı ve bu 
arazi münavebeye girmemekte ve bize mahsulü 
geç ektirme zurunda bırakıldığından dolayı 
mahzurları göz önünde tutulursa, bu mahzurlar 
karşısında faydası pek azîm olacaktır. Bilhas
sa elektrik, bütün ova, Mersin'den tutunuz is
kenderun'a kadar şehirler ve kasabalar ve köy
ler, nura kavuşacaklardır. Bunun, sanayide ol
duğu kadar ziraatte de faydalan hakikaten çok 
olacaktır. Bütün bu faydaları göz önünde 
tuttuktan sonra Ahmet Çınar arkadaşımızın bu 
kürsüden bu fikri reddeder vaziyette değil, bunu 
takdirle anması ve biran evvel ikmalini rica et
mesi gerekirdi. Ben, Sayın Bakandan, kendi
lerinin yüksek kabiliyet, kavrayış ve enerjile
rinden emin olarak, bunu çabuk meydana ge- I 
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tirmelerini rica edeceğim. 

Bir nokta daha : Zaten bu barajın ve bu su
lama işlerinin yapılması için Kalkınma Banka
sından yardım göreceğiz. Bu, verimli bir iş ol
mazsa zaten Kalkınma Bankası para vermiye-
cek. Verimli bir iş olduğunu göz önüne getirdi
ği için böyle bir borç vermektedirler; Eğer bu 
işten vazgeçersek bu parayı alamıyacaız. Ala-
mıyacağımız bir para ile de işler yapılamıya-
cak ve bu bakından memleketin menfaati de ha. 
leldar olacaktır. Bu konuyu da böylece arzet-
mekle zannederim arkadaşlarımı tenvir etmiş 
olum. 

Yalnız bu fırsattan istifade ederek bir mev
zu üzerinde Sayın Bakandan ricada bulunaca
ğım. Yalnız bölgemi alâkalandırdığı için be
yanda bulunuyorum mânasına alınmamasını is» 
tirham ederim. Hamdolsun bölgemizin birçok 
yolları yapılmış ve iyi durumdadır. Ancak Ka
dirli yolu yapılamamıştır ve Kış günleri hiç kul
lanılamaz vaziyettedir. Bu yol için getçi vilâ
yet umumi meclisi bütçesinden 90 - 95 bin lira
lık bir tahsisat ayrılmıştır. Fakat 50 kilometre 
olan bu yolun bu miktarla yapılmasına ve ik
mal edilmesine imkân yoktur. Kendileri 4e bu
radan geçmişlerdir, bili der. Lütfedip Kadir
li yolunu da ele almak suretiyle bu ilçemizi de 
yola kavuştursunlar. Maruzatım bu kadardır. 

REŞİT ÖNDER (Tokıd) — Bendeniz Ba
yındırlık Bakanlığının 1950 yılı Bütçesi müza
keresi münasebetiyle seçim dairemi ilgilendiren 
bâzı temenni yollu ricalarımı yüksek huzuru
nuzda arzetmek için söz almış bulunuyorum. 

1. — Bunlardan birisi bizim Tokad'ın Nik
sar İlçesi bataklığının kurutulması işidir. Bu 
konuyu gerçi Hükümet ele almıştır. Fakat he
nüz ne zaman bu işe başlanabilmek ihtimali ola
cağım ve bu hususta Bakanın düşüncelerini lüt
fetmelerini rica ediyorum. 

2. — İkincisi Yüksek Meclisin de malûmudur 
ki tabiatın deprem gibi üç büyük âfetine mâruz 
kalmış ve Türkiye'de bir eşine dah* rastlanmı-
yacak şekilde büyük felâketler geçirmiş ve ik-
tisaden oldukça sarsılmış olan Erbaa ilçesinin 
Kelkit suyundan faydalanarak sulanması işidir. 

Her ne kadar 1939 yılında Hükümet tara
fından bu iş ciddî olarak ele alınarak etüd ve 
projeleri bitirilmiş ise de bilmem hangi sebep ve 
âmillerin tahtı tesiriyle bu ovanın sulama işi bir 
tarafa bırakılmış başka yerlerin işleri ele alın-
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mı§tır. Biz Erbaa'hlan en fazla üzen bu ci
hettir; 

Arkadaşlar; bu ilçede her sulama mevsimin
de «fl:az 5 -10 vatandaşın ölümü ile neticelenen 
kavga ve gürültülerin eksik olmadığını orada 
yaşıyan bir arkadaşınız olmam sıfatiyle yakînen 
bilenlerdenim 

Geçimini yalnız toprak mahsulüne inhisar 
ettirmiş olan bu ilce sakinleri her karşılaştıkları 
Devlet büyüklerine yegâne ihtiyaçlarının ovanın 
sulanması işi olduğunu ileri sürerler. 

Milletvekilleri arkadaşlarımızla her zaman 
ve her fırsatta Sayın Bakana bu hususu hatır
latmayı faydalı bulurken bir vesile ile değerli 
Bakanımız nihayet bu ovayı yakînen görebilmek 
için oraya kadar zahmet etmişler ve halkın bu 
husufcfa göstermiş olduğu büyük alâka ve heye
canı bizzat görmüşlerdir. Büyük deprem felâ
ketinden maddi ve mânevi birçok sarsıntılar ge
çirmiş olan yurdun bu parçasının en hayati ihti
yacı olan bu konunun ciddî olarak ele alınması
nı ve bir an evvel kuvveden fiile çıkarılarak bil
hassa çok Sayın Günaltay Hükümetinin başarı
ları arasında yer almasını bütün Tokad Millet
vekilleri candan arzu etmekteyiz. 

3. — Üçüncüsü ve son ricam da : Temmuz 
1943 tarihli Deprem Kanununa göre bâzı şe
hir ve kasabaların yerlerinin değiştirilmesine 
lüzum gösterilmiş ve nihayet ekserisi bahçeli ol-
mak suretiyle ve sık sık yeşil sahaları bulunması 
hasebiyle yapılan plânlara göre bu şehirler çok 
geniş bir sahayı kaplamıştır. Gerçi zengin mem-
^e^tler için bu plânlar kabili tatbik olabilir. 
Fakat tatbik edilen şehir ve kasabaların beledi
yelerinin malî durumlarına bakacak olursak me
selâ yeni Erzincan Şehrinin şehir dâhili yolları 
60 - 65 kilometre, Erbaa Kasabasının ise 30 ki
lometredir. Bu. yolların tanzifat ve tenvirat işi
ni güçlükle karşılıyabilecek olan bu belediyeler 
bu yolların inşaatını bilmem "ki, nasıl başara
caklar. Halen Erzinea* Kaşah^ımm yollarının 
yarısı yapılmamıştır. Erbaa Kasabasının yolla
rının \fî> aneak yapfİ¥pi*stı?o :0ftı^»t için Sayın 
Bakanlığn> bu kabU ye?leri-değişen' şehirlerin 
malî durumlarını göz önüne alarak bu kabîl me
deni ihtiyaçlarım «ağlanmak mafcsadiyle imkân
lar hazırlamasını bilhassa ricalarım arasında te
barüz ettirmekte fayda mülâhaza ettim. 

ABÎDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın arkadaşlar bendeniz, su işleri üzerinde ki-
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saca mâruzâtta bulunacağım. 

Bizde şimdiye kadar su işlerine lâyık oldu
ğu ehemmiyet verilmemiştir. Gerçi şimdiye 
kadar su işleri için 120 milyon lira kadar tutan 
bir meblâğ harcanmış ise de bunlar parça par» 
ça ve programsız bir şekilde harcandığından 
âdeta israf edilmiş gibi heder olup gitmiştir. 
Çünkü ikmal edilmiş ve başarılmış hiçbir iş yok
tur. Şimdiye kadar şuraya beş milyon, buraya 
on milyon, öteye 20 milyon lira, sarfolunarafc 
heder olup gitmiştir» Bu senekiı bütçeyi de tet
kik ettim, baktım Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sine, Karayolları, Demiryollarına geçen seneler
deki tahsisata nispeten daha fazla bir tahsisat 
konmuş, bu şayanı memnuniyettir. Fakat bu 
işlerle muvazi gitmesi lâzımgelen ve belki de 
onlardan daha mühim olan su işlerine hiç ehem
miyet verilmediğini gördüm. 1946 senesinde* 
su işleri için 16 milyon lira ayrılmış olduğu hal
de 1950 Bütçesinde diğer işler için iki üç mil
yon tahsisat konulduğu halde su işleri için an
cak 1946 yılındaki kadar ödenek konmuştur. 
Halbuki ben isterdim ki, su işlerine herşeyden 
fazla ehemmiyet verilsin. Çünkü su işleri bi
zim istihsalâtımızı artıracak, servet kaynakları
mızı kuvvetlendirecek bir vasıtadır. 

Arkadaşlar görüyoruz bir sene kuraklık gidi* 
yor, derhal başka memleketlere buğday almak 
için müracaat ediyoruz, bu su işlerimizi ıslah 
etsek de bu hale düşmesek olmaz mı? Bizim ara
zimiz mi yok, suyumuz mu yok? Niçin bu su iş
lerimizi ıslâh etmiyoruz? 

Sularımız "bize, memleketimize bir servet ve 
kuvvet kaynağı olacak yerde maalesef bir âfet 
halini iktisap etmekte ve yer yer taşkınlıklar 
yaparak istihsal kaynağı olacağı yerde memle
ket için ıstırap kaynağı olmaktadır. 

Bu hakikatler karşısında hükümetin yine 
bu sene de su islerine ehemmiyet vermediğini 
gördüm ve üzüldüm. Bu üzüntümü arzetmeyi 
burada kendim için bir borç bilirim. 

İkincisi; etüd işlerimiz vardır. Bu etüd işle
rinin de iyi işlenmediğine kaniim. Şahsan bil
diğim ve bizim mmtakamızda bulunan bir çağ
layık Barajı vardır. Bu iş üzerinde bildikleri
mi arzedeyim ki, bu idarenin şimdiye kadar na-
BII işlediğinin bariz bir misalidir. 

Çağlayık Barajının etüdü senelerden beri 
devam eder. Masraf yapılır; fakat bu etCtdler 
daima tek taraflı düşünülerek yapılır; fakat bu 
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etüdler daima tek taraflı düşünülerek yapılır. 
Çünkü enerji kuvvetleriyle sulama işleri hesaba 
katılmaz,. Bendeniz ilk Meclise geldiğim sene 
Bütçe Komisyonunda bu iş için gerek kendi 
bilgim ve gerek bu hususta mühendis arkadaş
lardan da aldığım malûmata istinaden Çağla
yık Barajının müspet bir netice vermiyeceğini 
uzun uzadıya arz ve izadı ettik. 

Hayır Potuoğlu'nun mütalâası yanlıştır, he
saplarımız tamamdır. Tabiî ihtisas işidir* bel
ki onların dediği doğru olabilir diye o zaman 
fazla bir şey söylemedim. Evvelisi sene tekrar 
itiraz ettim, bana ayni şeyi söylediler. Ama ni
hayet geçen sene Çağlayık'ta barajın olamaya
cağı anlaşıldı ve vaz geçtiler, şimdi Sarıyer'de 
bir baraj yapmak için uğraşıyorlar. Fakat bu 
arada etüd için birçok masraflar yapıldı ve ayni 
zamanda iki sene evvel 600 bin lira sarfedilerek 
Sazılar İstasyonundan mezkûr Çaylayık barajı 
yerine bir yol yapıldı. Oraya baraj kurulacak 
diye bu memleketin 600 bin lirasını sarfederek 
yol yapıldı, lâkin baraj yapılamadı bu para he
der oldu gitti, bugün orada yalnız iki köy var
dır, iki köy için 600 bin lira sarfedilmez. işte 
memleketin paraları böylelikle israf edilmiştir. 

Arkadaşlar diyorlar ki; o yol ileride bize lâ
zım olur, biz zaman gelecek tekrar Çaylayık 
barajını yapmak zorunda kalacağız o zaman on 
sene sonra o yol lâzım olacaktır, diyorlar 10 se
ne daha o yolu muhafaza edeceksek, o vakte 
kadar iki misli tamir masrafı yapmak lâzımdır. 
Şu halde sarfolunan 600 bin lira israf edilmiş 
demektir. Çağlayık barajı için su işleri müte
hassısını Belçika'dan getirdik, olur, dedi rapor 
verdi, yapıyoruz dediler, sonra Amerikalı bir 
uzman geldi, burası olmaz şurada yapacaksınız 
dedi Çağlayıktan vaz geçilip başka yere başla
dık. Acaba yarm başka bir uzman gelir de ora
da olmaz derse Sarıyer barajından da vaz geçip 
oraya mı geçeceğiz? Bunlar sakat işlerdir. Bir 
uzman böyle der, diğer uzman başka türlü söy
ler. Nihayet memleket milyonlarca lira zarar 
eder. Binaenaleyh bu işler ıslah edilmek ister. 
Bendeniz elektrik etüd işlerinin şimdiye kadar 
iyi işlemediğine şahit oldum, bundan sonra iyi 
işlemesini temenni ederim. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesinde 24 arkadaş konuştu. Daha 
dokuz arkadaşın sözü vardır. 

Osman Ocak. 
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OSMAN OCAK (Diyarbakır) — Sayın ar

kadaşlarım, memleketin kalkınması dâvasında çok 
mühim işler başaracak durumda olan Bayındır
lık Bakanlığının yol mevzuundaki çalışmalarını 
takdirle anmamak insafsızlık olur. 

Bilgili, enerjik, genç mühendislerin Van, 
Bitlis, Hakkâri yolu üzerindeki çalışmalarına 
ve katlandıkları mahrumiyetlere, zahmetlere biz
zat ve hayranlıkla şahit oldum. Bu zahmetler 
onları yıldırmamakta, şevklerini ve hızlarını 
her gün bir az daha artırmaktadır. Geçit vermi-
yen yerlerde bile bugün seyrüsefer mümkündür. 
Bu vatansover ve idealist gençleri burada hür
metle yadetmek isterim. Onlar da kanidirler ki 
bu memleketin kalkmı.jası dâvasında en mühim 
faktör yoldur. Yol olmadıkça ne asayişin temi
ni, ne kültürün yayılması, ne imar, ne de imran 
mümkün değildir. 

Senenin sekiz ayında her türlü münakale ve 
muvasaladan mahrum kalan memleketleri ka
merde yaşar gibi dünya ile münasebetleri ve alâ
kaları kesilerek yaşıyan vatandaşlarımızı düşü
nerek çalışmaktadırlar. Doğunun mühim dertle
rinden biri de yoldur. Sekiz ay her türlü mede
ni vasıtalardan ve hayat şartlarından mahrum 
bir kasabacıkta mahsur olarak yaşamanın feca
atim, insan psikolojisi üzerindeki tesirlerini tak
dir buyurursunuz. 

Doğunun yolları yapılırsa, Doğuda yol olur
sa diğer işleri de az çok yoluna girer. Doğu kal
kınması ödeneği ile yol mevzuunda da birçok 
işler başarılmıştır. Bu mahrumiyet içinde bulu
nan yerlere biraz daha önem verilmesini, feda
kârlık ve himmet gösterilmesini beklemek çok 
yerinde olur. 

İkinci bir mâruzâtım, Doğudaki memur ev
leri meselesidir. Birçok yıllardanberi bağlanmış 
olan bu işler henüz tamamlanmış değildir. Ya
pılanlardan da bir kısmı yıkılıyor ve bundan 
gerek halk ve gerek mütaahhitler mutazarrır 
•Imaktadır. Bu kadar zaman içinde değil birkaç 
ev, bir memleket belki de koca bir dünya yapı-

bilirdi. Gerek bu erlerin harabiden kurtarıla
cak derhal ikmali ve gerekse mutazarrır olan 
ve sızlanan vatandaşlarımızın mağduriyetleri
ne son verilmesini sayın Bakandan rica ediyo
rum. 

, CENAP AKSU (Kocaeli) — Arkadaşlarım; 
biraz evvel sayın Başkanımız bir ihtarda bulun
dular. Şimdiye ka4ar. Bayındırlık Bakanlığı 

9 3 8 -
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Bütçesi münasebetiyle-24 arkadaş söz almıştır. 
Daha da 9 arkadaş konuşmak üzere söz istemiş
lerdir. Bu itibarla bendeniz de kısaca maksadı
mı birkaç kelime ile ifade etmeye çalışacağım. 
Ayrıca sayın arkadaşlarımın da bu yolu tutma
larını rica edeceğim; 

Bu fırsattan faydalanarak sayın Bayındır
lık Bakanından bir iki ricada bulunacağım. 

Bunlardan bir tanesi, îznik ile Karamürsel 'i 
birbirine bağlıyan ve ilerde Bilecik'e varacak 
ve oradan da Devlet yollarının temdidi mahi
yetini alacak olan bir yoldur. Bu yol, öteden 
beri gerek bizim parti ve gerek karşı partiler
ce dilek olarak senelerce söylenmiştir. Artık o 
hale gelmiştir ki muhatap olanlar, canım bili
yoruz, şudur budur, demektedirler. Bu itibarla 
sayın Bayındırlık Bakanından bu işe bir an ev
vel el atarak, büyük bir sefalet sahnesi arzeden 
bu mıntakayı refaha kavuşturmasını rica edi
yorum. Bu mmtaka bilhassa îznik havzası; mey-
vacılık ve üzümcülükle iştigal eden bir mıntaka-
dır. Bu üzümlerin, meyvaların zamanında en 
büyük istihlâk merkezimiz olan İstanbul'a ulaş-
tırılmaması yüzünden çok hüsran içindedirler. 
Tamamen geçimini bu maddelere bağlamış olan 
bu halkın kalkınmasında büyük fayda sağlıya-
caktır. Bunun birinci ve birinci plânda da en 
ön safa alınmasını rica ediyorum. 

ikinci ricam; Mudurnu İlçesinden geçerek 
bizim Karayazı'yı ve umumi yola. Devlet yolu
na bağlıyacak olan yola dairdir. Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından etüdü yapılmış olan bu yolun 
güzergâh ihtilâfı yüzünden kalmış olduğunu 
duydum. Bu yol da halkın çok istediği bir yol
dur. Aynı zamanda bu yol, Ankara - İstanbul 
umumi yolunu zannediyorum 40 - 50 kilometre 
kadar kısaltacak mahiyettedir. Bunu da nazarı 
dikkate almalarını rica edeceğim. Kendileri yok
lar ama her halde arkadaşları duyururlar. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 
ERTEN (Mardin) — Biz kaydediyoruz. 

CENAP AKSU (Devamla) — Bundan başka 
bir ricam daha var, bu da çok mühimdir. Bizim 
Karasu adında bir kazamız var. Bu kazamız 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar yol diye 
birşey görmemiştir. Hayvan sırtında gitmek 
mecburiyeti hâsıl oluyor da tabiî arada köprü-
süz büyük sular da mevcuttur. Geçen sene iki 
muhterem selefleri tarafından yapılan yardım
la bu yol seyrüsefere açıldı. Yalnız, arada bir 
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Sakarya var. Bu Sakarya'yı, Cenup'ta sal de*-
dikleri iptidai bir vasıta ile geçiyorlar. Hayvan
lar, otomobiller, otobüsler bütün vesaiti nakliye 
bu sal üzerinde geçmedikçe Karasu'ya varamaz
lar. Sonra Sakarya taşkınlar yapar bu sebeple 
aylarca kasaba ve köyler diğer merkezlerle irti
batı kesilir, arasıra büyük felâketler meydana 
gelir. Kayık devrilir, içindeki kamyonlar, adam
lar ne varsa hep beraber kaybolur gider. Sayın 
Bakanımızdan bu köprüyü yapacaklarına kani 
bulunduğum için bu rica da bulunuyorum. Bi
zim de halkın da ricası budur. Bunu şu sıralar
da yapacaklarını bu kürsüden ifade buyurmala
rı hem bizi memnun edecek hem de halkı kendi 
lehlerine memnun etmiş olacaklardır. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

ALİ RİZA İNCEALEMDAROĞLU (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, Bartın Boğa
zı en önemli boğazlarından birisidir. Bartın, ih
racatı itibariyle geniş çevresi ve yumurta ihra-
catiyle Karadeniz'in İnebolu'dan sonra en mü
him iskelelerindendir. Bartın Boagzı iskeleye ka
dar aşağı yukarı 7,5 mü kadar bir uzunluktadır. 
Yıllardan beri sellerin bıraktığı kumlar, bağazı 
tamamen kapamış durumdadır. Zaman zaman 
Hükümetin naazrı dikkatini celbettik, boğazın 
tathiri için bir tarak gemisinin mubayaası lü
zumunu hatırlattıksa da maalesef bugüne kadar 
Bartın Boğazının temizlenmesi hususunda alâ
kalı bakanlıklar hiçbir suretle bir netice alama
mışlardır. Bartın Boğazına her yıl 25 tondan 
başlıyarak takriben hamule tonu itibariyle 250 
-tona kadar muhtelif gemiler girip çıkar. Aded 
itibariyle de 3 - 5 bin. kadar, merakibin girip çık
tığı bu boğaza maalesef lâyik olduğu ehemmiyet 
verilmemiş bulunmaktadır. Fakat bu ehemmiyet 
zaman zaman bâzı mütahassıslann verdikleri ra
porlarla bir realite olarak kabul edilebilecek du
rumdadır. Bartın Boğazı Karadeniz'in en mü
him sığmak yerlerinden biridir. Bu boğazın, hin-
terlândi olan Karabük'ün mamullerini ihraç ede
cek durumda olduğunu yine mütahassıs rapor
ları vazıh bir şekilde anlatmış bulunuyor. 

Bartın Boğazının tathir derdinden başka olan 
diğer dertlerine, Bayındırlık Bakanlığının işti
gal mevzuu dışında olması itibariyle, burada te
mas etmiyeceğim. 

Arkadaşlar, geçen yıl da bu kürsüde Kara
deniz'in hakikaten bir maktel adası diye tanı
lan Kefken Adası hakkında bir dilekte bulun-
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moştum. Kefken Adası, her yıl Türk Bayrağı
nı taşıyan 10 - 15 tane geminin hayatına mal 
olan Batı - Yıldız, fırtınasından başka Karayel 
fırtınasından müteessir olan küçük bir adacık
tır. Kandıra sahillerinden mesafesi 300 metre
dir. 8 - 10 yıl evvel yapılan hesaplara nazaran 
Ibıı adaya küçük bir mendireğin takriben 
2 - 300 000 liraya yapılabileceği anlagılmıgtı. 
Hattâ o zaman Haliç'te muattal bir vaziyette 
yatan Gülcemal Vapuruna taş ve çimento dol
durularak adanın fırtınadan müteessir olan kıs
mı önünde-batırılması ve muvakkat bir mendi
rek olarak kullanılması bile düşünülmüştü. 

Arkadaşlar, Karadeniz'i hepiniz bilirsiniz. 
İnşaallah yakın bir zamanda Ereğli, Zonguldak 
ve Trabzon limanlarının inşaatı bittikten sonra 
bu denizde Türk vatandaşlarının gemileri selâ
metle seyrüsefer ederler. Bunu canıgönülden 
temenni ediyorum. Yalnız Kefken, İstanbul'a 
takriben 90 mil ve Ereğli'ye 50 mildir. Binaen
aleyh Kefken Adasına her merakip, bilhassa kı
şın -devam ettiği aylarda, sığınmak mecburiye
tindedir. Hattâ gemiler burada günlerce kalır, 
10 - 15 gün kaldıkları vâkıdır. Geçen sefer P. 
T; T. Bütçesi münasebetiyle oraya bir telefon 
konulmasını rica etmiştim. Çünkü fırtınadan 
buraya sığman her kaptan ve yolcular vaziyet
lerinden ailelerini haberdar edebilmek için sa
hile çıkıp, saatleree hayvan sırtında bir posta 
merkezine gitmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Binaenaleyh Kefken Adası küçük olmakla be
raber bu arzettiğim durumu dolayısiyle buraya 
bir liman yapılması ve telefon tesisatı kurul
ması lâzımdır. Böyle bir limanın bulunmaması 
yüzünden memleket her sene bir, iki milyon 
lira kaybetmektedir. Kefken Adasının ehemmi
yetini halen Başbakan Yardımcısı bulunan Ni
hat Erim de, Kandıra 'lı olması itibariyle çok 
iyi bilirler. Babasının da birçok gemileri o za
man batmıştı. Kefken Adasının önemini ve ha
yati durumunu daha iyi takdir etmeleri icab-
eder. Geçen yılki bütçe müzakereleri sırasında 
da arzetmiştim. Artık basit telâkki edilerek ih
mal edilen bu işin ele alınması ve bu suretle 
küçük, büyük, pek çok deniz vasıtalarının sı
ğınağı olan bu Kefken Adasına 1950 yılında bir 
mendirek yapılması, için pek çok faydalar te
min edeceğinden, bilhassa rica ederim. 

Arkadaşlar, 1946 yılında, Allah razı olsun, 
o zaman Bütçe Komisyonu Başkanı olan Tah-
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sin Coşkan'dan, kendi dairei intihaJbiyesine bağ. 
lı olan İnebolu Limanının inşası sırasında, 
Amasra'nın yakınlığı hasebiyle buraya bir 
mendirek yapılması hususunda rica etmiştik. 
Hakikaten arkadaşları ile beraber büyük him
metleri neticesinde Amasra Limanı da, İnebo
lu'ya paralel olarak inşasına karar verilmiş ve 
mütaa'hhide ihale edilmişti. O zamanlar harb 
yılları olduğu için mütaahhit, taahhüdünü ifa 
edemedi. Bu seneki bütçede görüyoruz ki Amas
ra ve inebolu limanları için ödenek ayrılmıştır. 
Bu Amasra limanının bir an evvel bitmesi lâzım
dır. Amasra limanının muhalefeti havaiyeye kar
şı vikaye edilmesi ehemmiyetle iktiza eden bir 
limandır. 

Fakat Amasra limanı çok ihmal edilmiştir, 
3-4 tonluk gemilerin girdiği bu liman her ba-

• kımduı ehemmiyetli, Karadenizin en esaslı li
manlarından biri olmaya lâyık bir yerdir: 

Sonra, Amasra limanında batmış olan bir 
gemi hâlâ çıkarılmış değildir. Bayındırlık Ba-

| kanlığının bu işle ilgili olduğunu zannediyorum. 
Çünkü Denizyollarının tahmil, tahliye gibi işle-

;ri Bayındırlık Bakanlığının iştigal mevzuu içine 
girmiş bulunuyor. Karadeniz'de, batık gemi yü
zünden bu liman tamamiyle dolmuş bir haldedir. 
45 sene evvelki rıhtım ile bugünkü arasında 
35-40 metrelik bir mesafe vardır. Bunun temiz
lenmesi başlıbaşma bir iştigal mevzuu olmalıdır. 
Batık gemi limanın mühim bir kısmını doldur
muştur. Batık geminin çıkarılması gerçi, Mali
yeye aittir ve bu iş bir mütaahhide ihale edil
mişti. Fakat 17-18 seneden Heri bu gemi çıkarı
lamamıştır, mütaahhit taahhüdünü yerine getir
memiştir. Geminin bu vaziyette durması birçok 
kazalara sebebiyet vermektedir. Bazan bir kaç 

. gemi buların cereyaniyle, palamarların kopma-
siyle bu gemi enkazına bindirmiştir. Bazan da 
küçük mürekip bu gemi leşinin üzerine düşmüş
tür. Geçen sene bir motor bu gemiye çarpmış 
300-400 bin liralık bir zarar hâsıl olmuş, mo
tor do karı deryaya gitmiştir. 

Arkadaşlar; yine bu kürsüden Karabük-Saf-
ranbohı istikametinden bir demir yolunun Amas
ra'ya ulaşması Karabük'ün imalâtının nakli 
bakımından, ithâl ve ihracatı bakımından çok 
mühim bir antrepo olabileceğini tebarüz ettir
miştim. O vakit ki Bakan IDU konuyu ele alacak
larım zannediyorum söylemişlerdi. Halen Ka
rabük, .-sevkıyatım demir yolu ile Filyos - Zon-
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guldak üzerinden yapmaktadır. Fakat havaların 
şiddeti ve bâzı heyelanlar dolayısiyle bâzan 
akamete uğramakta 3-5 gün yollar kapanmakta
dır ve fabrikanın kömür ihtiyacı karşılanama-
maktadır. Günde 300-500 ton kok kömürüne ih
tiyacı olan bu fabrika, bir aylık stok yapmak 
imkânını bulamıyor. 3-5 günlük ihtiyaçlar için 
stok yapılıyor. Takdir buyurursunuz ki ocakla
rın kömür ihtiyacı fazladır ve stok yapılmadığı 
takdirde, Römür gelmediği takdirde aylarca mu
attal kalmaya mahkûmdur. Bu bakımdan Zon
guldak ve filyos açık deniz, vaziyetindedir. Ka
rabük'ün ihtiyacını karşılıyamazlar. Karabük'
ün bu kadar inkişafından sonra Zonguldak'm 
halihazır durumu onun ihtiyaçlarına cevap ve
recek vaziyette olmadığını mütahassısların etüd-
lerinden ve raporlarından anlaşılmaktadır. Ka
rabük ve Zafranbalu Çaycuma üzerinden Bartın 
ve Amasra'ya bir hat çekmek zaruridir. Gerek 
iktisadı işlerle meşgul olan müesseselerin müte-
fennin, mütehassıs elemanlarının verdiği rapor
larda olsun, gerek askerî bakımdan olsun, bu 
yolun ehemmiyeti üzerinde durulmamıştır. Aca
ba bu neden ele alınmamıştır? Bu, cidden ca
libi dikkattir. Binaenaleyh Karabük'ün mamul
lerinin ihraç edilebilmesi için Amasra limanına 
bir hattm uzanmasına velimana muvazi olarak 
antrepoların yapılmasına zaruret vardır. Ham 
maddelerinin ithali için de keyfiyet böyledir. 
Holânda, Norveç gemileri gelir, Filyos'tan mü
temadiyen kaçarlar, traverse çıkarlar. Fırtınalı 
havaları geçirmeye çalışırlar. 

Meşhur ingiliz kaptanları Karadeinz'in üç 
limanı vardır derler, bunlar da Haziran ayı, 
Temmuz ayı, Ağustos ayı. 

ENVER KÖK (Sinob) — Bir de Sinob var. 
ALİ RIZA ÎNCEALEMDİROĞLU (Devam

la) — O uzaktadır, hatırlıyamadım. 
Bu aylardan gayri Karadeniz, yükleme bo

şaltmaya müsait değildir. Gemi Filyos'a gire
cek. Beş on tonluk geminin bu suretle günlerce 
aylarca beklediği vâkıdır. 

Karabük'ün, en mühim hayati ihtiyaçları, 
maddeleri, makineleri zamanla Haydarpaşa'dan 
geliyor, oradan sevkiyat yapılıyor, ki, ma
liyet ve sevkiyat bakımından çok güçtür. Onun 
için 98 kilometre mesafeden 15 kilometrelik 
Amasra - Bartın mesafesini temin etmek lâzım
dır, Bu vadide daha iktisadi bir hesapla bunun 
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az para ile temin edilebileceğini mütehassıslar 
ifade etmektedirler. 

Onun için Karabük bakımından olsun, An
kara bakımından olsun demirler, çelikler, kok, 
suni, sentetik benzin şu bu bakımından olsun 
Amasra Limanına inmekte büyük bir zaruret var
dır. 

Yine 1943 yılında havaların fena gitmesi yü
zünden Karabük demiryolu bozulmuştu ve bu 
yüzden Karabük fabrikasının da durmasına ra
mak kalmıştı. Çünkü kömür istokları bitmiş, 
erimişti. Zonguldak'tan Çatalağzı ve Kilimli'-
den muvazi olmak üzere bir sahil yolundan 
sonra Çaycuma vadisini takiben Keltepe üze
rinden bir şose yapılmasını ilgili Bakanlık lü
zumlu görmüştü. Şimendifer hattı bozulduğu 
zaman, harb zamanında .olsun, normal zamanda 
olsun, Karabük'ün kömür ihtiyacını karşılamak 
için en kısa bir zamanda bu şosenin yapılması 
kararlaştırılmış ve hattâ projeleri de hazırlan
mıştı. Karabük kömürsüz kaldığı zaman bu yol
dan kamyonlarla derhal gömür s-evkedilecekti. 
Mütehassıslar da bu yolun lüzumu ve beheme
hal yapılması üzerinde ittifak etmişlerdi. Zanne
diyorum Sırrı Day Ekonomi Bakanı bulunduğu 
sıralarda idi, kendileri Zonguldak'a gelmiş gör
müş ve bu yola şiddetle ihtiyaç olduğuna ka
naat getirilmişti. Bilmiyorum, tahsisatsızlık yü
zünden midir, yoksa şu veya bu lâkayd sebe
biyle mi, Karabük'ü" Zonguldak'a bağlıyacak 
olan, bu hakikate hayati ve önemli-şose yapıla
mamıştır. Bu her bakımdan Devletin aleyhine 
olmuş bir hâdisedir. Yalnız biz, havzayı bir kül 
olarak mütalâa etmemiz lâzımdır. Zonguldak 
Havzasının iktisadi ve sınai hayatımızda -en mü
him bir unsur olduğuna ve rol oynıyacağına 
kani bulunarak bu liman işinin memleketin ik
tisadi önemi bakımından şimdiye kadar gelip 
geçmiş acı hatıralardan bahsetmiyeceğim, yal
nız bunun bir an evvel ele alınmasını söyleme
yi kendime bir vazife sayarım. 

Karadeniz 'in meşhur Ereğli Limanı: Arka
daşlar, Ereğli Limanı hem kömür havzası ve 
hem de deniz ticaret filomuz için bir sığmak 
limanı olması dolayısiyle gerek, tahmil tah
liyede ve gerekse muhalefeti havaiyede Türk 
gemilerinin iltica «edeceği mühim bir limandır. 
Bu limanın inşasında hatalar olduğunu, sahanın 
gayrimüsait bulunduğunu ve saireyi alâkalı
lardan öğrendik. Ben bunun üzerinde durmıya-
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cağım, Yalnız Türkiey'yi birbirine bağlıyan 
bir liman olması lâzımgelen Ereğli - Zonguldak 
hattı üzerinde Tefen İstasyonu vardır. Bu istas
yon Çaycuma istikametinden değil de Devrek'
ten Ereğli'ye bağlamak ve Tefen'den verilecek 
bir kolla hem Devrek'e hem Ereğli'ye bağlan
ması zarureti olduğunu geçen seneki bütçe ko
nuşmalarında da arzetmiştim. Mesafe itiba
riyle Ereğli'ye daha yakındır. Tefen'den bir 
kol Devrek'e, Devrekten'de Ereğli'ye ulaştığı 
zaman sanayiin inkişafı bakımından çok mühim 
rolü ve tesiri olacaktır. Onun için bu hattın 
yapılması zarureti vardır. Tarım Bakanlığı 
bir buçuk milyon lira sarfederek bir dekovil hat
tı yaptı. Fakat bakımsızlık yüzünden köprüler 
bozuldu, raylar kırıldı. Bu işe özel idare baka
cak dediler, bakmadı, bu yüzden yol ve şoseler 
natamam kaldı. Tarım Bakanlığının sarfettiği 
1,5 milyon lira tamamen mahvolup gitmiştir. 
Bu yapılıyor da memleketin iktisadi ve sınai ha
yatında mühim rolü olan Karabük mâmulâtınm, 
sanayi merkezlerine şevki zaruri bulunan taş-
kömürünün, hava müsait olmadığı zamanlar de
nizden yapılamıyan nakliyatın şimendiferle şev
ki meselesi ihmal ediliyor. Bunun için Tefen 
üzerinden Ereğli'ye bir hattın bağlanması za
ruridir. Hem Karabük bakımından hem de 
hattı havai ile gelen kömürün Anadolu'yaı şev
ki için bu hattın muhakkak yapılması iktiza et
mektedir. Bu zarureti zaman zaman izaha ça
lıştık, fakat maalesef bugüne kadar tahakkuk 
ettirilmemiştir. 

Arkadaşlar, Kandilli, Çamlı ve Armutlu 
kömür ocaklarımızı Zolguldaktan ve Kozlu'ya 
bağlıyan bir sahil yolu vardır. Bu yolun da 
Ekonomi Bakanlıği ile Bayındırlık Bakanlığı
nın teşriki mesai ederek yapılacağını o zaman 
Bakan olan Sırrı Day vâdetmiglerdi. Bu 
Zonguldak - Ereğli yolu Armutluk hat
tı bâlâsından takip edilmek suretiyle 60 
kilometreye ineceğini ve iniş bulunduğu-
ğunu yapılan istikşaflardan anlamış bulunuyo
ruz. Binaenaleyh, Zonguldağı Ereğli'ye, Ereğ
li ocaklarını Zonguldak ocaklarına bağlıyacak 
olan bu yolun yapılması memleketi iktisaden 
kalkındıracaktır. Son zamanlarda çilekçilik 
ve sebzecilik ilerlemiş istihsali çoğalmış ve ba
lıkçılık bir müteşebbis tarafından inkişaf etti
rilmektedir. Ama, bu da Devletin himayesine 
muhtaçtır. Bu mmtakanm yollarının ikmali, 

ihmal edilemiyecek kadar mühimdir. Bu hu
susta Devletin büyük alâkasına ihtiyaç vardır. 

Çaycuma Köprüsü, şayanı şükrandır, Kasım 
Gülek zamanında. 400 metre açıklıkla beton ola
rak yapılmasına başlanılmıştır. Bu yalnız to 
mmtakanın değil, bütün memleketin en mühim 
köprülerinden birisidir. Bu köprü bittiği za
man bütün Türkiye'nin, ihtiyacına cevap vere
cektir. Bu mmtakadaki yolların özel idareye 
bırakılmaması, Devlet tarafından en önce yapı
lacak işler meyanma alınmasa lâzımdır. Nitekim 
bağlanan bir kısım vardır ki, hattı bâlâyı teşkil 
eden Çaycuma - Beycuma 45 ve Kocaosman 30 
km. olduğuna göre aradaki fark 20 km. ol
duğu için Zonguldak'ı Ereğli'ye bağlamak 
dolayısiyle Kastamonu ve dolayısiyle Anado
lu'nun birçok yerlerine gidecek olan motorlu 
vasıtaların da mahallerine ulaştırılmasını bu 
köprü temin edecektir. Bayındırlık Bakanlığı
nın, vaktiyle maalesef malzeme ve kömür bul
maması keyfiyeti bu yolu aksatmış ve geriye bı-
raktırmıştır. Tabiî muhakkak Zonguldak Vilâ
yetine verilsin, diğer yerlere verilmesin diye 
bir şey asla hatırımızdan geçmemektedir. Allah 
rahmet eylesin, Büyük Atatürk «Yol ve maarif» 
demek suretiyle bu hususa işaret etmişti. Bil
hassa yol olmazsa memlekette ne sanayi, ne de 
kültür hareketi olur. Binaenaleyh bu bakımdan 
yollar üzerinde hassasiyetle, ciddiyetle durulur
ken Zonguldak Kömür Havzasına bağlı olan mü
esseselerin de durumunu düşünmek lâzımdır. 

Bugünkü teknik vasıtaların ve taşıt vası
talarının inkişafından sonra demiryollarının 
gayri iktsadi oduğunu salahiyetliler söylüyorlar. 
Ve zamanla demiryolları yerine akaryakıtla iş-
liyen motorlu vasıtalara terketmek mecburiye
tinde kalacaktır. Hem mesafe mefhumu hem 
sürat bakımından hattâ maliyet bakımından 
ekonomiktir. Çünkü; istanbul'dan bir kamyon 
Van Vilâyetine ticari eşya götürüyor. Tüccar 
bu eşyayı daha ucuza mal ediyor. Çünkü hem 
zamandan hem de tahmil ve tahliyeden istifade 
ediyor. Mesele bir tüccar Gerede'den bir kam
yon yumurtayı yüklüyor, İstanbul'a götürüp 
satıyor ve akşam üzeri Gerede'ye avdet ediyor. 
Bu itibarla Zonguldak Kömür İşletmesi Türki
ye'nin kalbi olduğuna göre yol işlerinin de Ba
kanlıkça biraz daha önemle ve ciddiyetle ele 
alınması lâzımgelmektedir. Yol üzerindeki çalın
maları yaparken Zonguldak ve Ereğli limanla-
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rain, Zonguldak Kömür İşletmesinin Karabük 
Demir ve Çelik Fabrikalarının ve Çatalğazı 
Elektrik Santralinin ve Filyos Ateş Tuğlasının 
Türkiye'nin birçok ihtiyaçlarını gidermesi için 
kurulan bu müesseseler mamullerini sevketmek 
için yola ihtiyaç bulunduğunu da takdir buyu
rursunuz. Maruzatım bu kadardır. 

İHSAN KARASİOĞLU (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar; maruzatımı kısa olarak 
arzetmek istiyorum. Bütün arkadaşlar mahallî 
dileklerden bahis buyurdular. Ben de kendi vi
lâyetime ait bâzı dileklerden bahsedeceğim. Sa
yın Bakanın mâruzâtımı nazarı itibara almasını 
bilhassa rica ederim. 

Çanakkale'nin bilhassa ebedî ve ezelî bir 
derdi, iskele meselesi vardır. Arkadaşlarla bu 
iskele işi üzerinde 4 seneden beri uğraşmakta
yız, bir türlü muvaffak olamadık. Sondajları 
yaptırıldı, fakat iskele meydana gelmedi. Sayın 
Bakandan bunun inşasının bir an evvel ikmalini 
rica edeceğiz. 

Vilâyetimiz dâhilinde Kırkgöz bataklıkla
rı namiyle bir bataklık vardır, vilâyetin esasen 
toprak sıkıntısı vardır, bu Kırkgöz bataklıkla
rından dolayı aşağı yukarı, 40 - 50 bin dönüm
lük bir araziden istifade edilememektedir. 

Bayındırlık Bakanlığının ufak bir himmeti 
ile bu bataklığın kurutulması imkân dahilinde
dir. Bunu da lütfetmelerini bilhassa istirham 
edeceğim. 

Sayın Bakan uzun müddet vilâyetimizde me
muriyet vermiş, muvaffakiyetli neticelerle, ba
şarılarla ayrılmıştır. Kendileri bu vilâyetin ih
tiyaçlarını benim kadar takdir buyururlar. 

Bir de Lapseki - Biga, Biga - Gönen yolu 
işi vardır. Bu yollar 1950 senesi programına 
alındığı halde henüz etüdleri yapılmamıştır. Bu
nun da bir an evvel yapılması hususunu rica 
edeceğim. 

Arzettiğim bu işlerin n« zaman ikmal edile
ceğinin sayın Bakanın bu kürsüden ifade bu
yurmalarını istirham ederim. Mâruzâtım bu ka
dardır. 

ENVER KÖK (Sinob) — Sayın arkadaşlar; 
Bayındırlık Bakanlığı ile Münakalât Bakanlığı 
arasında bir iş vardır: Memleketteki demiryol
larının travers işi. 

Bendeniz evvelce bu işlerde oldukça emek 
vermiş bir arkadaşınız sıfatiyle arzedeyim ki, 
Bu travers işi, gerek ahşap olsun ve gerekse 
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1 demir olsun, bunlar yapıldıktan ve hizmete ar-

zedildikten sonra ömürlerinin idamesi oldukça 
ehemmiyeti haizdir. 

Bakanlıklar arasında muhabereler, çekişme
ler zaman zaman ahşap olsun, demir travers ol
sun münakaşaları olur durur. Elbetteki müta-
hassısları bu memleket için en iyisi hangisi ise 
demir mi olur, ahşap mı olur, bunun üzerinde 
yollarına devam ederler. Yalnız bizim müşaha-
de ettiğimiz bir mahzur vardır, evvelce Orman 
ve Tarım Bakanlıkları bütçelerinin tenkidinde 
arzetmiştim. Gazetelerdeki ilânları görüyorum; 
Bayındırlık Bakanlığınca Amerika'dan şu ka
dar travers almacakmış. Soruyorum; biz niçin 
yerli travers kullanmıyoruz. Bunlar ahşap değil 
mi?. Demir olsa, gelecekler, dâhildekilerden 
daha ucuza mal olacak, yollarımıza döşenecek, 
hiç olmazsa 40 - 50 hattâ 60 sene dayanacak. 
Ahşap travers memleket ormanlarında kâfi de
recede mevcuttur, kayın ormanlarımız vardır; 
bu ormanlar Devlet Demiryollarının ihtiyacını 
karşılıyabilir. Vaziyet böyle olduğu halde biz ha
riçten ahşap travers ithal ediyoruz. Bir yan
dan Romanya'dan, Avusturya'dan ağaç ithal 

I ediyoruz, diğer yandan emme, basma bir tulum
ba gibi Filistin'e, Mısır'a kayın ağacı ihraç edi
yoruz. Bunun maddei iptidaiyesi memleketimiz
de var demektir. Ben bu vaziyetin sebeplerini 
şöylece izah edeyim. Gönül isterdi ki, Tarım Ba
kanı da bu söylediklerim mevzular üzerinde 
dursun ve bu iş memlekette halledilsin. Bu sene 
öyle tahmin ediyorum ki, 3 - 5 milyon liramız 
yine travers dâvamız için dışarıya gidiyor. 

Kayın ormanları meydandadır, Bolu'da çü
rüyor. 

Çam ormanları memlekette çok tahrip edil
miş. Çam traversi demiryolunda kullanmak or
manca fakir olan memleketimizde günahtır. 
Fakat kayın öyle değil. Ben hem meslekim iti
bariyle ve hem de siyasi hayata atıldıktan son
ra mümkün olduğu kadar muhalefetteki vazife
mi ifa ederken memleketin iktisadi ve bu gibi 
teknik şubelerde gördüğüm aksaklıkları bütün 
çıplakiıklariyle İktidarın önüne sermeye çalış
tım. Bu son devrede de benim için bir etüd 
mahsulü olan ve 25 senelik hayatının mahsulü 
olan azçok bilgime istinat eden bu mevzuu ben 
de bakanların huzuruna sereyim, önümüzdeki, 
- temenni edelim ki - bu hatalar devam etmesin. 

I Bolu'da ormanlar çürüyor, Cide, Kastamonu'da 
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arkadaşlarım bilirler. Bunlar, lalettayin kesile
cek şeyler değildir. Onun da kendi tekniğinin 
icabı birşey vardır. 

Arkadaşlar, yol yoktur. Sayın Tarım Baka
nı Cavid Oral geçenlerde bir beyanatında yol 
yaptıracağız, diyordu. Bu yolları Bayındırlık 
Bakanlığı ile beraber etüd etseler, hem ormanla
rın işletilmesi, hem memleketin travers ihtiyacı
nı temin bakımından müşterek hareket etseler, 
her halde iyi olur. Daha ileri hususları teknisi-
yenlere bırakıyorum. 

Eğer mütahassıslar ormanların kâfi olma
dığında ısrar ederlerse, memlekette bir demir 
fabrikası vardır. Karabük Fabrikası, hiç olmaz
sa bunun' üzerinde bir etüd yapılmalıdır. Esa
sen iç piyasamızdaki fiyatlar ağırdır. Demir 
travers üzerinde âzami miktarda çalışıp para
mızı dışarıya vermemek imkânlarını arıyahm. 

Sellerle mücadele mevzuuna gelince : 
Barajlar yapılıyor, setler yapılıyor. Fakat 

hakikat şudur ki, sellere karşı yalnız set kâfi 
gelmez. 

Arkadaşlar bilirsiniz ki„ sellerin en büyük 
sebep ve âmili ormansızlıktır. Bu iş, Bakanlık
lar arasında koordine edilmeden ve müşterek 
mesai candan yapılmadan, sağlam adım atılma
mış demektir. Şimdiye kadar yapılan birçok 
barajlarda esaslı bir ağaçlama mevzuu ele alın
mamıştır. Su kuvveti o kadar büyüktür ki, onun 
önüne isterseniz kale yapın, gerisini, yani su
yun doğduğu dağın tepesini emniyete almadık
tan sonra faydasızdır, Adana'daki barajı.da yı
kar şunu da, bunu da. 

İşte zaman zaman dinliyoruz ve işitiyoruz-
Tekniği en ileri olan Amerika'da bile setleri su
lar yıkıyor. Bunu da ancak böyle teminat altı
na almak imkânı vardır. Büyük baraj işinde 
barajla beraber dağın en yüksek kısmında, su
ların aktığı istikamette süratli bir ağaçlama 
yapmak suretiyle ancak baraj yaşatılabilir. O 
olmadıktan sonra suyun kuvveti önünde durul
maz arkadaşlar. 

Bu suların tahribatından halkın kendi görüş 
ve anlayışına göre yaptığı, ele aldığı tedbirler 
vardır. Bu tedbirlerden biDhassa Amasya - Taş
köprü - Boyabad Vadisinde halkın hem sulama 
hem de 'bozulmuş olan su muvazenesinin kendi
lerine zarar vermemesi için bir şey yapmak mec
buriyetinde kalıyorlar. O da ormanlara, mecbu
ri olarak yaşamak için, saldırıyorlar, su arkla

rını, bentlerini ağaçtan yapıyorlar. Benim ufak 
bir tecrübem vardır; bundan birkaç sene evvel 
Sinob'ta. Boyabad'da büyük bir sel oldu. Tel
graflar, milletvekilleri bakanlıklara geldik. 
Şükranla arzedeyim ki, bu bütçe içinde ne ya
pılmak mümkünse Boyabad'a hepsi yapıldı. 
Fakat halkın geri taraftaki bilhassa harap olan 
tarlaları üzerinde tamir için, en nihayet Ba
kanlık 300 metre mikâp ağacın verilmesine mü
saade etti. Ve o zaman halk da, Hitit Devrinde 
olduğu gibi ağaçları kesti, tarlaları açtı, beli
ne kadar çamur içinde işledi. 

Hele arkadaşlar, Gazidere. Talbakh isminde 
bir yer vardır. Orada en varlıklı adamın vasa
ti iki dönüm tarlası vardır. Oraya gittiğimiz 
zaman gördük yürekler acısı, çok feci vaziyet
te idiler. Diyorlardı ki; orman kestirmezler, ba
ri bir çare bulsunlar. Mühendisler mi gelecek, 
ne olacak, araziyi mi ıslab edeceğiz bunu bir 
an evvel yapalım. 

Arkadaşlar, benim yaptığım tecrübe şu idi 
ora : Ağaç sarfiyatını mümkün olduğu kadar 
haddi asgariye indirecek küçük tel kafesler ha
linde derenin getirmiş olduğu taşları, o kafes
lerle tahkim, hendekler, ağaçlar, kütükler ko
nularak setler teşkil edilir. Bu, sel ve tuğyanların 
şiddetini artırmak değil, onu olduğu yerde 
durdurmaktır. Bir kere bu kütükler yıkıldı mı, 
tahribatın Önüne geçmenin imkânı yoktur. Köp
rü ve saire ne gelirse silip süpürüyor. Biz bun
ların tecrübesini yaptık. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz Sinob'un Ayancık 
Kazasında bir fabrika vardır. Bu fabrikayı ev
velce Belçikalılar işletiyordu. Ben orada mü
hendis olarak çalıştım. O mukavelede. Devlet 
ağacı inşaat için parasız veriyor. 125 kuruşa bu 
ağaçları kesip kesip kazıklar halinde bu sel ve 
tuğyanlara karşı kakılıyor. Belçikalı bana de
di ki bu ağaçların kesilerek bu şekilde kazık
lanması daha pahalıya mal oluyor. Bu her sene 
yapılıyor. Halbuki bunları Belçika'da ve Holân-
da'da İngiltere'de tecrübe ediyorlar daha ucu
za <mal edilmektedir. Oralardan daha ucuz fi
yatla getiririz dedi ve biz de getirttirdik. Ha
kikaten oralarda senelerce ağaç için sarfedil-
miş paranın yarısını sarfetmek suretiyle bütün 
sellere karşı bu tesisatı yaptık. Bu tesisat fab
rikayı muhafaza ediyor. Çünkü altını yedikçe 
tel kafes çöküyor. Bunun bir numunesini aca
ba bizim köylüler yapar mı düşündüm ve onla-
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ra teklif ettim. GazMere ve Tabaklı Köylerine. 
Onlara dedim ki, ben sizi bu âfetten kurtaraca
ğım, bu dediiğim şeyi yaparsanız. Hakikaten on
lar da yaptılar. Bir sel geldi ağaçlan söktü gö
türdü. Bu set Gazidere ve Tabaklı Köyündeki 
Celâl Efendinin tarlası önünde durmaktadır. 
Bunun üzerine Tarım Bakanlığı ile diğer Ba
kanlıklara müracaat ettim ve vaziyeti anlattım, 
yaparız falan dediler. Bir şey yapmadılar. 
Köylü de yaşamak için ormana gidiyor. Ne yap
sın? Bunu esaslı olarak, sulama işleriyle bera-
iber halletmek halkın kendi anlayışına göre yap
tığı işi Devlet eliyle de takviye etmek, teller 
bulmak ve yapılmasını teşvik etmek elbette 
Hükümetin ve Bakanlıkların vazifesidir. 

Liman işlerinde benden evvelki arkadaşla
rım esaslı izahlarda bulundular bunun için ben
deniz başınızı fazla ağrıtmak istemiyorum yal
nız Kefken hakikaten mühim bir dâvadır. Bun-
idan on gün kadar evvel gece saat 11 de Ereğ
li'den telefon ettiler. 20 motorun içindeki 200 
kişinin akıbetlerinden haber alamıyoruz battı
lar mı, bir yere mi sığındılar? Babam da bunların 
içinde idi öğreniveriniz diye soruyordu. Sabahle
yin erkenden Sayın Kemal Satır'a gittim Ke
mal Bey mesele böyle böyle dedim, Zonguldak'a 
Ereğli *ye bir telefon ediniz de bunlarla bir 
irtibat temini mümkünse yapılmasını rica ettim. 
Alâkadar olmuşlar ve sormuşlar ve o zamana 
kadar hava düzelmiş, içindeki insanlar kurta
rılmış, aç kalmışlar ve İstanbul'a perişan bir 
halde gitmişlerdir. Arkadaşlar Hakikaten bu
gün memlekette on binlerce küçük merakip var
dır ve yine on binlerce insan bu merakibi iş
letmekle geçinirler Kefken iktisadi bir liman 
değildir, geriye doğru bir hinterlandı yoktur. 
Bunu bir telefonla Kandıra'ya bağlamak, önüne 
basit bir mendirek yapmak lâzımdır. Nihayet 
birkaç yüz bin liralık'bir iştir. Hakikaten Kef
ken Adası bir ada değil denizciler için bir mak-
tel olmuştur. Bunun esaslı olarak ele alınmadı
ğından dolayı üzüntü duymaktayım inşallah 
önümüzdeki sene bunu yaparlar. 

En son mâruzâtım; biliyorsunuz ki, bir ilk
öğretim seferberliği yapıldı. Köylerde birçok 
okular inşa edildi. Ne zaman köylere gitsem 
bunlardan bir çoklarını görürüm. Birçok yer
lerde köy mektepleri yapılırken, geniş, iki met
relik duvarlarının üzerinde iri taşlarla, kavak, 
kızılağaç kirişleri üzerine kâğir binalar yap-
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mışlardır. Bir deprem olacak diye yüreğim hop-
luyor. Bayındırlık Bakanlığının kendi mü
dürleri vasıtasiyle maarif müdürleri nezdinde 
harekete geçerek bu mektepleri revziyona tâbi 
tutması o köy çocuklarının hayatı bakımından 
elzemdir. Bunu da Bakandan rica ederek sözle
rime son veriyorum. 

BAŞKAN — Daha altı arkadaşın sözü var. 
Bir de yeterlik önergesi mevcut. (Bütçede ye
terlik âdet değildir sesleri) Arkadaşların müsaa^ 
delerine güvenerek önergeyi oya koymak iste
miyorum. Buna mukabil söz alacak arkadaşların 
da öz ve kısa söylemelerini rica ederim. Çünkü 
bu da bir haktır, elbette söylemeleri lâzımdır. 

Affedersiniz. Arkadaşların sözlerini kısalttır
mak hakkım değildir. Ama, önergeyi de oya 
koymak mecburiyetindeyim. Fakat koymuyo
rum. Lütfen arkadaşlar mümkün mertebe kısa 
konuşsunlar. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ar-
kadaşlar, Fazla konuşarak zamanınızı işgal et-
miyeceğim. Yalnız sulama mevzuu üzerinde Sa
yın Bakandan bir iki hususun aydınlatılmasını 
rica edeceğim: 

Çivril'de 1939 yılında başlayıp 1945 te yarım 
olarak bırakılan bir Işıklı Gölü şeddesi vardır. 
Bu şedde; Kış sularını toplıyarak Nazilli - Ay
dın - Söke bölgelerinin sulanmasını sağlıyac&k 
olan Menderes Nehrini havuzlıyacaktır. Bina
enaleyh şeddenin yapılması fıaksadı bu esasa. 
dayanmaktadır. Halbuki arkadaşlar; Mende
res'in asıl kaynağı Denizli İli içindedir. Bizden 
çıkar, bütün taşkınlık ve bataklıklarını bizde 
yapar, Çivril, Baklan, Sarayköy ovaları gibi 3 
büyük ovayı katederek geçer. Bu ovaların hep
si de sulanmaya gayet elverişlidir. Hattâ bir 
zamanlar Burhaniye köylüleri Menderes'ten 
faydalanmak için kedi teşebbüsleri ile bir kanal 
işine girişmişler ve hayli de muvaffak olmuşlar
dır. Fakat sonradan paralarının bitmesi gibi bâ
zı sebepler yüzünden bu teşebbüs maalesef geri 
kalmıştır. 

Bu iş, Yenice'de yapılacak ufak bir regülâ
törle yeniden ele alınabilir. Böylelikle Türkiye-
nin en fazla pamuk veren hereketli ovası yani 
Sarayköy ovasının sağ ve sol kıyıları sulanabi
lirler. 

Şimdi, Sayın Bakandan rica ediyorum. Bü
yük Meclisçe ayrılmış ve kabul edilmiş olan 165 
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milyon lira ödenekten faydalanılarak, Işıklı, 
Baklan, Sarayköy ovalarında bu sene sulama 
tesisleri yapılacak mıdır? 

îkinei ricam; yine Çivril'de bir Kufu çayı 
derdimiz vardır. Bu çay o civarda oturan 10 - 15 
bin köy halkının hayatını daimî surette tehdit 
etmektedir. 

Kufu'nun ilerisindeki dağların çamları, or
manları tahrip edildiğinden, dere beş on sene
den beri fazla çakıl ve kum getirmektedir. Ya
taklar tamamiyle dolmuştur. Değil büyük akın
tılar, bâzı ahvalde ufak tefek yağmurlar bile 
büyük zararlara sebep olmaktadır. 

Hele yağmur mevsiminde bu köyler haftalar
ca sularla çevrili kalır. Sular çekildikten sonra 
da derhal ziraat yapılamaz. Toprağın tava ge
lebilmesi için uzun zaman beklemek zorunda 
kalırlar. Hattâ bu yüzden bâzı yıllar ziraat bile 
yapılamamaktadır. Gerçekten çay; o muhite pek 
büyük zararlar iras etmektedir. 

Sayın Bakan bu yaz teşriflerinde bu bölgeyi 
bizzat gördüler ve çayın temizleneceği va'dinde 
bulundular. Kendilerine çok müteşekkiriz. Yal
nız şunu tekrar tebarüz ettirmek zorundayım ki 
ıstrabımız büyüktür. Onun için hemen bu sene 
faaliyete geçilip geçilmiyeceği hususunda Sayın 
Bakanın malûmat lütfetmesini rica ederim. 

Bir de bunlardan gayrı Tavas ilçemizde ova
nın içinde Medele ve Acıpayam ilçemizde de 
Ucan adı ile anılan iki bataklık vardır. Her iki
si de en münbit araSi parçasını işgal etmektedir. 

Bunlardan Ucan bataklığının Aydın Su İş
leri Müdürlüğü tarafından etüdü yaplımış ve ke
şif plânları da hazırlanmış bulunmaktadır. Da
laman canibinde açılacak bir kanalla bataklık az 
bir masrafla derhal kurutulabilecektir. Binaen
aleyh, öyle geniş anlamda bir bütçe işi de değil
dir. Bu itibarla çok hayırlı işler görmekte ve 
yurda her sene yeni yeni tesisler hediye etmekte 
olan muhterem Bakan Şevket Adalan arkada
şımızdan, halkımızı sıtmadan kurtarıp feyze ka
vuşturması için bu bataklıklara da uğurlu elini 
uzatmasını hassaten rica ediyoruz. 

Çürüksu menderesinde açılan kanaldan, sa
yısı az da olsa bir kjsım çiftçimiz büyük fayda
lar sağlamaktadır. 

Bu civar köylüleri alınan bu sonuçtan çok 
memnun ve mesutturlar. 

Eğer Diğer iki yaylamızdaki bataklıklar ku
rutulur ve ovalarımız da kısa bir zamanda sulama 
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imkânına kavuşabilirlerse köylümüzün şükran 
duyguları içinde işi gücü ve zirai istihsali arta
cak, refah seviyeleri de yükseleceğini arz eder
ken bu- husustaki gerekli teşebbüslere bir an önce 
geçilmesi hususundaki ricalarımızı tekrarlar ve 
sözlerime son veririm. 

MÜŞTAK AKTAN (Ağrı) — Sayın arka
daşlar; mâruzâtımı kısaca ifade etmeyi kararlaş
tırdığım için doğrudan doğruya maksadıma ge
çiyorum. 

Hemen bütün arkadaşlarımın sulama işlerin
den bahsetmesinden ilham alarak ben de bölge
mize ait bir sulama işi hakkında Sayın Bakan
dan bâzı ricalarda bulunacağım. 

Takriben iki asır evvel Osman Paşa isminde 
bir zat tarafından bir eser olarak yaratılan ve 
Osmanpaşa suyu adiyle anılan ve Diyadin'in 
cenubundan geçerek Doğu - Bayizit, Diyadin ka
zalarının geniş ovalarını sulıyan bir sulama su
yumuz vardır. 

Bu su uzun müddet bu ovaları sulamış ve 
feyiz ve bereket saçmak suretiyle oranın halkını 
zenginliğe kavuşturmuş ve uzun müddet bu de
vam etmiştir. 

Arakdaşlar, bir müddet sonra harb ve istilâ 
dolay isiyle bakımı ve onarımı ihmal edilen bu 
sebebler de yollar; geçitleri harap olan bu su 
artık akmaz olmuştur. Bugün yalnız izleri kal
mış ve tamamiyle harap bir vaziyete girmiştir. 
Bu bentler tabiî o zaman iptidai vasıtalarla ve 
o zamanın nihayet mutasarrıflarının himmetleri 
ve halkın yardımı ile yapılmış bir tesis olduğu 
için yaşıyamamıştır. Demin de arzettiğim gi
bi, bu suyun ehemmiyeti karşısında Bayındır
lık Bakanlığının bigâne kalması, hele iki kaza 
halkının 50 000 nüfusunun refahını temin ede
cek olan bu suyun akıtılmasına Sayın Bakanın 
himmetlerini esirgememesi kadar tabiî bir şey 
olamaz. Bu su tesisleri yapıldığı takdirde mem
lekete yüz milyonlar temin edeceğine göre, buna 
harcanacak olan ve miktarı mütehassıslar tara
fından tahmin edilen yarım milyon lira gibi bir 
şeyin esirgenmiyeceğine inanmak istiyorum. 

Bilhassa zaman zaman, kuraklığa mânız ka
lan o bölge halkının, bugünkü kalkınmasına 
çok yaa'dım etmesi bakımından hâdise çok mü
himdir. Sözlerimi bitirirken Sayın Bayındırlık 
Bakanlığının bilhassa yol mevzuunda ilimize 
verdiği ehemmiyeti şükranla anmayı bir borç 
sayarım. 
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Ağrı - Van yoluna başlanmıştır, Tutak'a kat-

dar gitmiştir. Bu yıl transit yolu da onarılmış
tır. Doğubayazit - îğdir yoluna da başlanmış
tır. Bundan başka, Sayın Bakandan öğrendi
ğime göre, ipekgediği güzergâhı değiştirilmek 
suretiyle transit yolunun Diyadin kasabasından 
geçmesi temin edilecektir. 

Osmanpaşa suyu işinin ele alınmasını ve eser
lerini tamamlamasını bilhassa Bakandan rica 
ederim. Muhassılası çok büyük olacak olan bu 
işe lâyık olduğu ehemmiyeti vereceğine de ina
nıyorum. Mâruzâtım "bundan ibarettir. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. Maddelere geçilmesini arz 

ve teklif ederim. 
Siird 

• Lûtf i Yavuz 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir teklif ar-
zedeceğim, müsaade buyurursanız, Bütçe zama
nı daraldı. Hatipler dilekler üzerinde söz söy
lerlerse ve onar dakika konuşurlarsa vaktinde 
bitirmiş oluruz. Yoksa yine gece sabahlara ka
dar kalırız. 

(Beş dakika sesleri). 
İBRAHİM ARVAS (Van) — On dakika 

iyidir, beş dakika azdır. 
BAŞKAN — Şimdi zatiâlinizin teklifinizi 

ayrıca görüşürüz. Yeterlik Önergesini reye ko
yacağım. Kabul edilmediği takdirde arkadaş
lara söz vereceğim. 

Görüşmenin yeterliğini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edildi. İbrahim Arvas ar
kadaşımızın bir teklifi vardır. Bütçe müzakere
lerinde söz istiyen arkadaşlar bundan sonra 10 
dakikadan fazla konuşmasınlar, diyor. (10 da
kika çok 5 dakika olsun sesleri, tahdit etmiye-
lim sesleri) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Bu teklif aley
hinde konuşacağım. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Dilekleri bel
ki tahdit edebilirsiniz, fakat, fikir olarak bir 
saat da dinleriz. 

NECMEDDlN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Sayın arkadaşlarım; vaktimizin bütçeyi yetiş
tirmek bakımından çok dar olduğu muhakkak
tır. Bütün arkadaşlarımızın muhtelif konuları 
burada açıklamak suretiyle, bir yandan, mille
tin ihtiyaçlarının açığa vurulması, diğer yan
dan da, bütçeyi bir an evvel çıkarmak zorunda 
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olduğumuza göre, mümkün olduğu kadar az 
konuşmak suretiyle, Başkanlık Divanımıza ve 
Hükümetimize yardım edilmesi hepimizin eme
lidir. Ancak, Bütçe görüşmeleri için, Büyük 
Meclisin, usul bakımından şu veya bu şekilde 
bir tahdit kararı almaması da çok doğru olur, 
kanaatindeyim. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Emsali vardır. 
NECMEDDlN SAHÎR SILAN (Devamla) — 

Olabilir; ben, kendi kanaatimi söylüyorum; siz 
de söz alırsınız ve kendi kanaatinizi söylersiniz. 
Bu itibarla benim sözümü kesmeniz doğru de
ğildir. 

Aziz arkadaşlarım; bizler, bütçeyi, en geniş 
şekilde, murakabe etmekle mükellefiz. Bu böy
le olduğu gibi, bütçelerin bir defa görüşülmek
te olduğunu da hatırlamalıyız. Bütçeler, diğer 
kanun tasarıları gibi .iki defa görüşülmeye tâ
bi değildir. 

Hiç şüphe yoktur ki, bunun, bu suretle olma
sının elbette bir mânası vardır. Esasen, bizden 
önceki dönemlerde de, bütçe müzakereleri, böy
le tahditlere tâbi tutulmamışıtır. Milletvekilleri 
bütçe üzerinde kayıtsız şartsız mütalâa serdet-
mek imkânını bulmuştur. 

Bu itibarla, bütçe görüşmelerinin beş veya 
on dakikalık bir müddet ile tahdit ve takyit 
edilmesini, Büyük Millet Meclisinin bütçe üze
rindeki geniş murakabe vazifesini tam mânasiy-
le ifası bakımından, doğru görmüyorum ve bu
nun mevzuatımız ile ve tatbikatımız ile de ka-
bilitelif bulmuyorum. 

Görüşmelerin yeterliği işi de İçtüzüğün 103 
ncü maddesinde derpiş edilmiştir. Bu esasa gö
re, görüşme konusunda yana ,karşı ve üzerine 
söz istiyenlerden ikişer milletvekili söz söyle
meden görüşmenin yeterliği oya konulamaz. An
cak, yine bununla ilgili ve içtüzük tatbikatına 
ait olarak tesbit edilen esaslar arasında şöyle 
bir kayıt görüyoruz: 

«Bütçe görüşmelerinde yeterlik önergesi ve
rilmemesi âdettir.» 

işte bu sebeple dir ki, Büyük Millet Mecli
simizin yedinci döneminde, 24 . XII . 1945 gü
nündeki Birleşiminde, sayın Tevfik Fikret Sı-
lay'm Başkanlık ettiği bir oturumda, bütçe gö
rüşmeleri sırasında, verilmiş olan yeterlik öner
gesini bu yöndeki açıklamadan sonra, önerge sa
hibi, geri almıştır. 
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Bu esas, değil o gün, daha önceki zamanlar

da da bu şekilde kabul edilmiş ve bir gelenek, 
bir âdet olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım; âdet ve örf, Kanunu Me
denimizin birinci maddesinde de tesbit ve kabul 
edilmiş olan bir esastır. Şu duruma göre Büyük 
Meclisimizin çalışmalarında uymakla mükellef 
olduğumuz esaslar hakkında, tatbikattan mül
hem olarak tesbit edilen esaslara, âdetlere de 
uymak gerektir. Yoksa, işimize geldiği zaman, 
İçtüzüğün tatbikata ait cihetlerini kendi lehi
mizde, özel anlayış ve yorumlarla, kullanmak, 
işimize gelmediği vakit, buna uymamak doğru 
olmaz. 

Geçen gün, Millî Savunma Bütçesi görüşü
lürken, ben de, yüksek güveninizle, kâtip sıfa-
tiyle, diğer Başkanvekili arkadaşımla birlikte, 
Başkanlık Divanında bulunuyordum. 

BAŞKAN '— Usul hakkında- konuşmak üzere 
söz istediniz. 

NECMEDDÎN SAHİR SILAN (Devamla) 
— Usul hakkında konuşuyorum, öbür Birle
şimde, Sayın iki arkadaşımız, ayn ayrı iki ye
terlik önergesi sundu; fakat İçtüzük hükümle
rine ve yerleşen geleneğe göre bu yeterlik öner
geleri, Başkanvekili arkadaşımızın tasvibi ile, 
Başkanlık Divanı tarafından arkadaşlarımıza 
geri verildi. Çünkü, tesbit edilen esas bunu 
âmirdi. 

Bana göre, arkadaşlık, hatır, sevgi, saygı baş
kadır, usul başkadır. Ben, kendi kanaatimi 
böylece, açıkladım. Ben, arkadaşların İçtüzük 
dairesinde söz hakkının takyit edilmesini doğru 
görmüyorum. Bununla beraber, arkadaşlarımızın, 
zamanın darlığını nazara alarak daha kısa konu
şabileceklerini ve Başkanlık Divanımıza da Hükü
metinize de yardımcı olabileceklerini sanıyo
rum. Tabiî, bu hususta ki, en isabetli karar Bü
yük Meclisimizin takdiriyle tecelli edecektir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, yeterlik önergesini 
kabul buyurdunuz, örf ve âdet sadece fi tari
hindeki sayı ve âdetde kalmaz, örf ve âdet, 
hâdisat ve zamanın ihtiyacına göre çoğalabilir. 
Binaenaleyh, bunun hakkındaki yeterlik kabul 
buyrulmuştur, sözü Bakana vereceğim. Yalnız, 
bundan sonraki bütçelerin müzakeresinde esaslar 
ve prensipler ve tenkidler üzerinde bir takyit 
olmamak, yalnız dilekleri hulâsa etmek ve 10 da
kikadan fazla izahata gidilmemek kaydiyle iki 
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teklif vardır. Bu iki teklifi birleştirilerek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.. Söz Bakanındır. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (İzmir) — Sayın arkadaşlarım; Bayındır
lık bütçesi münasebetiyle söz almış ve çalışma
larımızı hızlandıracak ve daha verimli kılacak 
değerli mütalâalar serdetmiş, ikaz ve tenkitler
de bulunmuş ve bu arada Bakanlık hakkında iyi 
duygular ifade ve izhar etmiş olan bütün arka
daşlara içten teşekkür ederim. 

Birçok arkadaşarım memleketin çeşitli ihti
yaçlarını belirterek bunların bir an evvel ele 
alınması lüzumu üzerinde durdular. Bu arka 
daşlarm belirtmiş oldukları ihtiyaçları tesbit 
etmiş bulunuyoruz. Bunlar üzerinde önemle 
durarak bütçemizin vereceği imkânlar dâhilinde 
tahakkuk ettirmeye çalışacağım. Ve kısa bir 
zamanda, birkaç gün içinde yapacağımız tetkik
lerin neticelerini kendilerine yazılı olarak arze-
deceğim, 

Arkadaşlar; Bayındırlık işleri öteden beri 
Büyük Meclisin yakin ilgisini üzerinde toplar 
mış ve bunun neticesi olarak her yıl gittikçe 
artan imkânlarla bizi takviye etmekten geri 
kalmamıştır. Bunu bu kürsüden belirtmek ve 
minnet ve şükranlarımızı arzetmek isterim. İzin 
verirseniz Bayındırlık işlerinde tuttuğumuz yo
lu kısaca arzedeceğim. Bu suretle bu işler hak
kındaki görüşlerimizi de açıklamış olacağım. 

Yurdumuzun Bayındırlık işlerini 20 nci yüz 
yılın sağladığı teknik imkânlardan 'faydalana
rak bir an evvel başarmak başlıca gayemiz ol
makla beraber, takdir buyurursunuz ki bu, ko
lay elde edilecek bir netice değildir. Yol, demir
yolu, İiman ve su işleri malî külfet bakımından 
milyarlara ihtiyaç gösteren büyük dâvalardır. 
Bu sebeple Bayındırlık işlerimizden önemli olan
ları başa almak, bir sıraya koymak ve bütün 
gayretlerimizi bunlar üzerinde teksif etmek zo
rundayız. Bu görüşle bayındırlık işlerini uzun 
veya kısa vadeli programlara bağlamış bulunu
yoruz. Bu programlar, bugünkü ihtiyaçlar ve 
gelişmeler göz önünde tutularak ilgili Bakanlık
lar temsilcilerinin iştirakiyle toplanan komis
yonlarda incelenmiş ve kabul edilmiştir. Yüksek 
heyetin malûmları olduğu üzere yol işlerimiz 
9 yıllık bir programa bağlanmış ve geçen yıldan 
beri tatbikma da geçilmiştir. Bir kaç gün evvel 
kabul buyurduğunuz Karayolları Genel Müdür-
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İüğti Kanunu ile programlarımızın zamanında 
gerçekleştirilmesi artık sağlanmış bulunmakta 
dır. Kurulacak olan bu müessese gerekli yetki
leri haiz olacağı ve istikrarlı bir malî esasa da
yanacağı için programlarını aksaksız yürütecek 
ve gelişmeye müsait olan gelirleriyle değişik 
veçheler arzeden yollarımızın yeni ihtiyaçlarını 
karsılıyabilecektir. 

Cumhuriyetin ta ilk yıllarından beri ele alın
mış ve sağlam esaslar üzerinde kurulmuş olan 
Demiryolları yapıcılığımız çok verimli olmuş 
ve yurdun güvenliği ve iktisadi bütünlüğü ba
kımından büyük faydalar sağlamıştır. Doğuyu 
Batıya ve iktisadi merkezlerimizi birbirine ve 
en kısa istikametlerde denize bağlamak ama-
ciyle hazırlanmış olan programlarımıza İkinci 
Cihan Harbi içinde dahi, bütün güçlüklere rağ
men, ara vermeden devam edilmiştir ve devam 
edilmektedir. Ulaştırma sistemimizin en mühim 
dayanaklarından birisi olan limanlarımızın in
şası da 10 yıllık bir programla ele alınmış bu
lunmaktadır. Kabul buyurduğunuz 5259 sayılı 
Kanunla alman yetkiye dayanılarak Hükümet
çe hazırlanan su programlarımızın tatbikma de
vam etmekteyiz. Su işlerinde tuttuğumuz yol 
bilhassa başlanmış olan işleri bir an evvel ta
mamlayıp, verimli bir hale sokmaktır. Derhal 
şunu da arzedeyim ki, su işlerinin bütün yükü 
Devletin üzerindedir. Devlet bütçesini bu kadar 
ağır külfetler altında bulundurmak doğru ol
madığı gibi, bütçelerle sağlanabilecek ödenek
lerle memleketin hayati bir işi olan su işlerini 
halletmeye ve başarmaya da imkân yoktur. Bu 
itibarla su işlerinden faydalananların tesis ve 
işletme .masraflarına iştirak etmeleri kaçınılmaz 
bir zarurettir. Bu görüşle hazırladığımız kanun 
tasarısı Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 
Kısaca verdiğim şu izahattan anlaşılır ki, Ba
yındırlık işlerimiz bir programa bağlanmış, iş
ler sıraya konmuştur. Bütçelerimizin verdiği im
kânlar nispetinde bu işler sıra ile ele alınmak
tadır. 

Bâzı arkadaşlarımın iddia ettiği gibi prog
ramsız hiçbir işimiz yoktur. Hele Zeytinoğlu ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi, bayındırlık işleri
miz hiç te acınacak bir durumda değildir. Yine 
Zeytinoğlu arkadaşımız Bayındırlık Bakanlığı
nın Devlet Bütçesine lâyık olduğu mevkii ala
madığını ifade ettiler, ve kalkınma işleri için 
kâfi derecede ödenek ayrılmadığını söylediler. 

Harbi takip eden yılları ele alarak bir mu
kayese yapmak istiyorum. 1946 yılında Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesinde yatırımlara ayrılan 
kısım 70 milyon lira iken 1947 senesinde 81 kü
sur milyon lira, 1948 senesinde 93, 1949 senesin
de 107, ve teklif ettiğimiz 1950 Bütçesinde ise 
bu miktar 131 milyon liraya çıkarılmış bulun
maktadır. 

1946 yılını yüz itibar ettiğimiz takdirde 
1950 yılında Bayındırlık Bütçesinde yatırımla
ra ayrılan kısmın 182 yi aştığını görürüz. Bu, 
dört yılı içinde bir misline yakın bir artış ol
duğunu ifade etmektedir. 

Arzettiğim rakamlar karşısında Sayın Zey
tinoğlu arkadaşımızın, Bayındırlık Bakanlığı
nın bütçede lâyık olduğu yeri aldığına kani 
olacağını ümit ederim. 

Şimdi arkadaşlar; müsaade ederseniz, yük
sek müsamahanıza sığınarak, Bayındırlık işle
rimiz hakkında, mümkün olduğu kad%r kısa 
maruzatta bulunmak ve <bu arada arkadaşları
mın mütalâa ve tenkitlerini cevaplandırmak is
tiyorum. 

Karayolları Kanunu dolayısiyle yol prog
ramlarımız hakkında etraflı izahlarda bulun
dum. Bunları tekrar ederek sizi yoracak deği
lim. Yalnız Zeytinoğlu arkadaşım yol progra
mının, bir tarafa atıldığını ifade ettikleri için 
tekrar bu mevzua temas etmek isterim. 

Arkadaşımın bu sözünden ne kasdettiğini 
anlıyamadım, çünkü bildiğiniz gibi yol işleri
miz bir tarafa atılmış değildir. Bilâkis her yıl 
artırılan ödeneklerle yol işlerimiz hızlandırıl
mış ve programlaştırılmıştır ve muvaffakiyetli 
(bir şekilde yürümektedir, özel idarelere yapı
lacak yardımların 'bir programa bağlanmadığı
nı ve bunun nasıl sarfedileceği hakkında Hü
kümetin dahi bir bilgisi olmadığını ifade etti
ler. 

Yine Karayolları Bütçesi dolayiBİyle bu 
mevzua temas etmişler ve kendilerine gereken 
açıklamalarda bulunmuştum. Buna rağmen tek
rar bu mevzua temas ettiler. Bilirsiniz ki, Dev
let yolları 9 yıllık bir programa bağlanmıştır. 
Bunun dışında kalan il yolları üçer yıllık prog
ramlara bağlanmaktadır. Bu programlar Bayın
dırlık Bakanlığınca murakabe edilmektedir. 
Devlet yollarının programı ilerledikçe ikinci 
plânda mütalâa ettiğimiz il ve köy yolları da 
ele alınmak ve bu yolları da hızlandırmak lü-
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zum ve zaruretini hissettik. Onun içindir ki, bu 
yıl bütçesine il özel idarelerinin malî durumla
rının müsait olmaması dolayısiyle bir yardım 
ödeneği koyduk. 

Arkadaşımın iddia ettiği gi'bi her hangi bir 
politik mülâhaza ile bu ödeneği koymuş deği
liz. Bütçeye koyduğumuz bu ödeneği gelişigü
zel sarfetmiyeceğimizi o zaman da ifade etmiş
tim. Nitekim bütün iller köy yollarına ait 
programlarını bize göndermişlerdir. Bunlar ha
len Bakanlığımızda tetkik edilmektedir. 

Bütçeye koyduğumuz bu ödeneği bu prog
ramlara göre sarfedeceğiz ve yapacağımız yar
dımı yakından murakabe edeceğiz. Arkadaşı
mın iddia ettiği gibi gelişi güzel sarfedecek de
ğiliz. 

Bütçeye koyduğumuz bu ödeneği, o zaman 
da ifade ettiğim gibi, illerin hususiyetleri ve 
ihtiyaçları göz önünde tutularak Bakanlar Ku
rulu t a r a r ı ile tevzi edilecektir. Hiç şüphe yok 
ki, bu para illerin bütün ihtiyaçlarını karşılıya-
cak halde değildir. Ama ne olursa olsun esaslı 
bir yardımdır. 

Geçen defa da arzetmiştim, yol programımı
zın tatbiki için her yıl gittikçe artan ödenekler 
tahsis edilmektedir. Rakamlar da zikrederek es
ki yıllarla bir mukayese de yapmıştım. 

Yine muhalefet adına konuşan arkadaşlarım
dan birisi, zannederim, bütçenin umumi görüş
mesinde, eski yıllarda yani harbten evvelki yıl
larla bâzı mukayeseler yaparak bu yollar için 
kâfi ödenek ayrılmadığını tebarüz ettirdiler, bu 
sebeple daima mukayeseye esas olarak aldıkla
rı 1938 yılında yollarımız için harcanan parayı 
gözden geçirerek bugün bütçeye konulmuş olan 
ödenekler ? bir mukayese yapmak istiyorum. 

1938 yılında yollar için harcanan para yekû
nu' iki milyon 600 küsur bin liradır. Yine yük
sek heyetin malûmu olduğu üzere 1950 yol ça
lışmalarımız için sağlanan imkânlar 67 milyon 
liradır, inşaat maliyetlerindeki artışı da kale 
aldığımız takdirde 1938 yılına nazaran 1950 yı
lında en aşağı altı misli daha fazla bir faaliyet 
göstermek mümkün olacaktır. 

Yol işlerimiz hakkında Karayolları Kanu
nunun müzakeresi dolayısiyle etraflı açıklama
larda bulunduğum ve çalışmalarımız hakkında 
rakamlar da arzetmiş olduğum için tekrar et-
miyeceğim. Müsaade ederseniz demiryollarına 
geçmek. İBtiyorum. 
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Cumhuriyet devrinin büyük eseri olan de

miryollarının inşasına devam etmekte olduğu
muzu arzetmiştim. Cumhuriyet devrinde 3644 ki
lometre demiryolu inşa edilmiş ve Devlet tara
fından işletilen demiryolları satın alman De
miryolları ile birlikte 7716 kilometreye varmış 
bulunmaktadır. Demiryollarımız için harcadı
ğımız para, 657 milyon liradır. Yeni yaptığımız 
demiryollarının sağladığı faydalara bir göz at
mak yerinde olur. Cumhuriyetten evvel demir
yollarında seyahat eden yolcuların sayısı, 10 
milyon, 1938 de 23 milyon iken, bugün 49 kü
sur milyona yükselmiştir. 

Demiryollariyle taşman eşya tutarında ise; 
aynı şekilde bir artış vardır. 1938 de 1 milyar 
297 milyon ton kilo metre iken, 1948 de 2 mil
yar 723 milyon ton kilometreye yükselmiştir. 

Bu rakamlar Demiryollarının, Millî ekono
mimize sağladığı hizmetleri göstermekle beraber 
umumi istihsal hacmimizin da artmış olduğunu 
açıkça ifade etmektedir. 

Bugün muhtelif istikametlerde 300 kilomet
relik bir demiryol inşası programı üzerinde ça
lışmaktayız. Bir yandan Erzurum'u aşmış olan 
demiryolu Horasan'a, öte yandan da Elâzığ ve 
dene'i aşmış olan demiryolu Muş'a varmak üze-
dir. Çalışmalar hızla ilerlemektedir. Güney'de 
Narlı - Gazianteb hatları, Kömür Havzasında* 
Ereğli - Kozlu hattı üzerindeki faaliyetimiz de 
devam etmektedir. Geçen sene demiryolu in
şaatımıza 16 küsur milyon lira ödenek ayrılmış 
olduğu halde bu sene 24 milyon liraya çıkarıl
mıştır. 

Ek ödenek kanunu ile vâdesi gelmiş bonolar 
için aldığımız 3 750 000 liralık ödeneği de he
saba katarsak bu yıl demiryol için hakikatta sağ
ladığımız ödenek 27 milyon lirayı bulmaktadır. 
Erzurum ile Horasan arasındaki kısmın, 41 kilo
metresinin üst yapısı ikmal edilmiş ve işletmeye 
açılmıştır. Alt yapısı bitmiş olan Hasankale -
Horasan kısmı da önümüzdeki yıl ikmal edile
cek ve işletmeye açılacaktır. 344 kilometre 
uzunluğunda olan Elâzığ - Tatvan yolunun 138 
kilometresi işletmeye açılmıştır. 

Genç - Muş arasındaki 109 kilometrelik 
kısmın alt yapısı inşa halindedir, önümüzdeki 
yıl içerisindede alt yapının inşasına devam 
olunacaktır. 1952 yılında Muş'a varmış ola
cağız. 
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Güney'de Narlı ile Gazianteb arasındaki 

87 kilometrenin alt yapısı üç kısım halinde ye
niden ihale edilmiştir. Bu hattın mütebaki kıs
mı olan Gazianteb - Karkamış hattı üzerinde 
bâzı arkadaşlarımız haklı olarak durdular. Ce
nup demiryolumuzu en kısa yoldan ve yaban
cı topraklardan geçirilmeden bağlıyacak olan 
bu hat, aynı zamanda ekonomik bir hattır. 
Münbit ve mahsuldar bir bölgeden geçmekte
dir. Biz de bu hattı biran evvel ele almak ve 
Karkamışa ulaşmasını sağlamak kararındayız. 
Bu hattın inşası geriye bırakılmış değildir. 

Kuzey'de kömür Havzasında Kozlu - Ereğ
li - Akçakoca - Düzce - Arifiye Demiryolunun, 
yani Ereğli Limanımızı her iki istikamette ana 
hatlarla bağlıyacak olan demiryolunun Ereğ
li - Çataldere ana hat parçasiyle Çataldere -
Armutçuk hattının inşaatına bu yıl başladık. 
1951 yılında ikmal edeceğimiz bu hattın inşa
atı önümüzdeki yıl da devam edecektir. Bu 
Hat Armutluk siyejindeki kömürlerimizi ko
laylıkla Ereğli'ye aktarmak imkânını verecek
tir. Biliyorsunuz Kandilli ocaklarından çıkan 
kömürler bugün güçlükle tahmil edilebilmekte
dir. Bu hat ikmal edildikten sonra hiçbir yeni 
tesis ilâve etmeksizin istihsali bir misli artır
mak mümkün olacaktır. Böylece bu siye j deki 
kömürlerimizi kolaylıkla Ereğli'ye aktarma im
kânını elde edeceğiz. 

ince Alemdaroğlu, bu bölgeyi ilgilendiren bir 
hat üzerinde durdular. Ereğli - Tefen hattının 
evvelce yapılması düşünülmüş, fakat geçtiği sa
hanın çok arızalı olması dolayısiyle bu hattın 
hem çok pahalı hem de yük nakletme kabiliyeti 
çok az olduğu için yapılmaktan sarfınazar edil
miş ve Ereğli ana demiryoluna bağlanacak hat
tın Zonguldak'tan geçmesi daha uygun görül
müştür. Gene arkadaşımın temas ettiği Karabük'
ün Bartın ve Amasra'ya bağlanması da progra
mımıza dâhildir. Fakat 30 milyon liraya inşa 
edilecek bu hattın şimdiden ele alınması için müs
tacel bir durum yoktur. İnşa edilmekte olan 
hatlar ikmal edildikten sonradır ki, bu hatları 
da ele alabileceğiz. 

Yılmaz îpek arkadaşım, Bursa hattından 
bahsettiler. Bursa - Bozöyük - Bursa - Mudan
ya ve Antalya hatları en başta ele alacağımız 
hatlar arasındadır. Fakat 241 kilometre uzunlu
ğunda olan Bursa - Bozöyük, Mudanya ve Me-
kece varyantının yapılabilmesi için 120 mil-
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yon liraya ihtiyaç vardır. Bu hatlara basılıya-
bilmek için de bütçeye ilk olarak 24 milyon lira
lık bir ödenek koymak mecburiyeti vardır. Bu
günkü şartlar altında, bütün arzularımıza rağ
men, maalesef bunu karşılamaya imkân bula
madık. 

Liman inşaatına geçiyorum. Yine Yüksek 
Meclisin malûmu olduğu üzerej Karadeniz sahi
linde Trabzon, Ereğli, İnebolu ve Amasra liman
larının inşasına devam edilmektedir. Trabzon 
Limanı 1951 de, Ereğli 1950 de, ve diğer liman
lar 1952 de ikmal edilecektir. Samsun Limanının 
projeleri hazırlanmıştır. Geçenlerde de bilmü-
nasebe arzettiğim gibi limanlarımızın ve ara li
man ve iskelelerimizin 10 yıl içinde yapılabilmesi 
için bir program hazırladık ve milletlerarası 
bankadan bir kredi talebinde bulunduk. Banka 
mümessillerinin yaptıkları tetkikat sonunda aşa
ğı yukarı bir mutabakata varmış gibiyiz. Geçen 
sene Yüksek Meclisin kabul buyurduğu kanunla 
iskele ve limanların yapılması için 25 milyon li
ralık bir yetki verilmişti. Başlanmış olan liman
larımızın ikmali için 20 milyon ve kabul bu
yurduğunuz kanun gereğince yapılacak ara li
manları, barınaklar, iskeleler için 25 milyon li
ra İzmir,-İstanbul, İskenderun limanlarının tev
sii, ıslahı ve teçhizi ile yeni yapılacak limanlar 
için de 97 milyon lira sarfedilmek üzere on yıl
da 142 milyon lira harcanacaktır. 

Bâzı arkadaşlarımın temas ettiği Bandırma, 
Mudanya iskeleleri ile Giresun Ana Limanı, 
kefken barınağı, Çanakkale İskelesi bu progra
ma dâhildir. 

Çanakkale iskelesi ile Kefken arasında ya
pılacak barınak ilk ele alınacak işler arasında
dır, Yalnız bâzı arkadşlarımm ifade ettiği gibi 
Kefken Adası üç, dört yüz bin lira ile halledi
lecek bir iş değildir. Muhammen bedeli iki mil
yon 600 bin liradır. 

BAŞKAN — Limanlardan başka mevzuları 
lütfen geçmeyin ve bu kısmı da bir, iki dakika
ya bitirin. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Zeytinoğlu arkadaşımız Ak
deniz 'de hangi limanların ana liman olarak kabul 
edileceğini sordular. 

Biz ana liman olarak Trabzon, Samsun, İs
tanbul, İzmir, İskenderun, Mersin ve Antalya'
da yapılacak olan limanları ana liman olarak 
kabul ediyoruz. 
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Bunlar haricinde kalanları küçük limanlar 

vt> barınaklar olarak kabul ediyoruz. 
İstanbul, îzmir ve İskenderun'da yapılacak 

olan iş, mevcut limanların tevsii, ıslahı, ve teç
hizinden ibarettir. 

Limanlar hakkında mâruzâtını burada hita
ma eriyor. 

BAŞKAN — Bugün saat 15 te toplanmak 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,5 

İ K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Dr. Aziz Uras (Mardin) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz Bayın
dırlık Bakanı nıııdır. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (îzmir) — Aziz arkadaşlar; sabahki otu
rumda yol ve demiryolu, liman işlerimiz hak
kında maruzatta bulunmuştum. Şimdi, su işleri
ne geçiyorum. 

Su işlerinin ele alınması Cumhuriyetle baş
lar. Sular Umum Müdürlüğü 1929 yılında kurul
muş ve o zaman su işleri için on iki yüda sarfe-
dilmek üzere yüz milyon liralık bir yetki veril
mişti. Fakat araya 1930 - 1931 iktisadi buhra
nının girmesi dolayısiyle bu yetki kullanılama
mıştı. Esaslı olarak su işlerinin ele alınması 1937 
yılında 3032 sayılı Kanunla verilen 31 milyon 
liralık yetki ile başlar. Ondan sonra bu yetki 
iki defa arttırılmış ve yüz yirmi bir milyon lira
ya çıkarılmıştır. 1948 senesinde alman yüz alt
mış beş milyon liralık bir yetki ile bu miktar iki 
yüz seksen altı milyon liraya çıkarılmıştır. 

Harcanan 121 milyon lira ile 14 sulama tesi
satı vücuda getirilmiş ve 960 bin dekarlık ara
zinin sulanması temin edilmiştir. 320 bin dekar
lık bataklık kurutulmuş ve 13 ovamızda bir mil
yon dekarlık arazimiz de su taşkınlarından ko
runmuştur . 

Yıllardan beri muhalefet adına konuşan ar
kadaşlarımız su işleri mevzuu üzerinde su işle
rine harcanmış olan 121 milyon liranın heder 
edildiğini ,israf edildiğini ifade etmektedirler. 

Sayın selefim bunlara gereken cevabı ver
miş olduğu gibi geçen sene de bütçe müzakeresi 
sırasından ben de cevap vermiştim, bu yıl da 
bütçenin komisyonda görüşülmesi sırasında yi

ne bahis konusu olmuş ve yine etraflı açıklama
larda bulunulmuştur. 

Geçen sene de arzettiğim gibi su işlerine ye
ni başladığımız için bu işlerde kâfi derecede 
tecrübe sahibi olmamamız dolayısiyle bâzı ha
talar yapmış olmamız mümkündür. Zaten orta
ya koydukları tek misal de Susurluk sulaması-
dır. 

Şimdiye kadar su işleri için harcadığımız 
hiçbir para heder olmamıştır, israf edilmemiştir. 

Fakat arkadaşlarımız 1937 yılında başlamış 
olan su işlerimiz hakkında mütalâa yürütürken 
ondan sonra çıkan ikinci Cihan Harbini hiç na
zarı dikkate almıyorlar. Bütün bu hâdiseler ve 
şartların cereyan etmediğini ve değişiklik olma
dığını göz önünde tutarak mütalâa yürütmek
tedirler ki, bittabi böyle bir muhakeme kendile
rini yanlış bir neticeye götürmektedir. Şartlar
da hâsıl olan değişiklik dolayısiyle başlanmış 
olan bâzı işler filhakika bitirilememiştir. Ama 
bu işlere sarfedilmiş olan para heder olmuş de
mek değildir. Nitekim biz iki yıldan beri nata
mam olan bu işlerimizi süratle tamamlamak ve 
bunları verimli bir hale sokmaya çalışmaktayız. 
Eğer şartlarda bir değişiklik olmasaydı, ikinci 
Cihan harbi dolayısiyle, inşa fiyatlarında bir 
yükselme olmasaydı, hiç şüphe yok ki memleke
tin muhtelif yerlerinde başlamış olan işleri ik
mal etmek mümkün olurdu. 

Bütün bunlara rağmen ben yine tekrar edi
yorum ki bu işlere başladığımız ilk zamanlarda 
kâfi derecede tecrübe sahibi olmamamız dolayısiyle 
mühendis arkadaşlarımızın yaptıkları işlerde 
bâzı kusurlar yapmış olmaları muhtemeldir, 
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mümkündür ve bu da pek tabiidir. 

Bu yıl su işleri için kâfi derecede ödenek 
konmadığından bâzı arkadaşlarımız bahsettiler. 
Filhakika bu yıl bütçeye konulan ödenek geçen 
sene olduğu gibi 16 küsur milyon liradır. Fakat 
bunun dışında küçük su işleri beş yüz-bin lira 
artırılmıştır. Bir buçuk milyondan iki milyona 
çıkarılmıştır. Ayrıca halkın yapacağı su işleri 
için bütçeye bir milyon 300 bin lira konmuştur. 
Bu suretle su işleri için bütçeye konulan Ödenek 
miktarı 19 600 000 liradır. 1949 Bütçesi ek öde
nek kanunu ile su işlerimiz için ayrıca 3 757 000 
liralık ödenek alınmıştır. Bu ödenekle vâdesi 
gelmiş olan bonolar tediye edilmiştir. Bu öde
nek alınmamış olsaydı bu bonolar bu yıl bütçe
ye konulmuş olan ödenekten tediye edilecekti. 
Bunu da nazara alırask sular için bütçeye ko
nulmuş olan ödenek miktarı geçen seneye naza
ran beş milyon lira daha fazladır. 

1949 yılında eski yıllardan 1 698 000 liralık 
iş devredilmiştir. 

Ayrıca 1949 yılında 15 000 000 .liralık iş ye
niden ihale edilmiştir. 8 000 000 liralık su işleri 
de halen eksiltmededir, önümüzdeki yıl 19 000 000 
liralık işi yeniden eksiltmeye çıkaracağız. Bâzı 
arkadaşlarımız Ekskıvatör mevzuunda durdular, 
ve bunlardan vilâyetlerin su işlerince de veril
mesini ileri sürdüler. 

Son zamanlarda su işlerimizi ihale etmekte 
müşkilâta uğramaktayız sebebi de elinde kâfi 
miktarda makinesi olan mütaahhitlerin buluna-
mamasıdır. Marşal yardımından faydalanarak 
su işlerimiz için kredi talebinde bulunduk. Bu 
yıl bir milyon 400 bin dolarlık bir tahsis yapıl
mıştır. Bu kredi ile yakında yeni makineler si
pariş edeceğiz. 

Önümüzdeki yıl içinde ayrıca iki milyon iki 
yüz bin dolar tahsis edilmiştir. 1950 yılı sonu
na kadar yeniden 60 ekskavatörle birlikte Sular 
idaresindeki makine adedi 80 küsura çıkacak
tır. Bu suretle makineleşecek olan Sular İdare
si tıpkı Yollar İdaresi gibi işlerin hızlandırıl
masına imkân bulunacaktır. 

Az masrafla çevrelerine büyük faydalar 
sağlıyan küçük su işlerine kâfi ödenek ayrıl
madığını ifade eden arkadaşlarımız oldu. Kü
çük sular için bütçeye 1947 yılında ödenek 
konmaya başlanmıştır. Bir milyon lira olan 'bu 
ödeneği 1948 ve 1949 yılında bir buçuk milyon 
liraya, bu sene de iki milyon liraya çıkarmış 
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bulunuyoruz. Bu ödeneği biz de artırmak arzu
sundayız fakat bunun artırılması bütçe imkân
larına bağlıdır. 1949 yılı sonuna kadar küçük 
sulardan 2 200 000 liralık iş ihale ettik, önü
müzdeki yıl içinde de buna ilâveten 2 milyon 
liralık işi yeniden ihale edeceğiz. Arzettiğim gi
bi halkın yapmakta olduğu küçük sulara, bil
hassa köylerin içme suları için, bütçede mev
cut olan 300 000 liralık ödeneğe ilâveten bir 
milyon lira daha yeniden ödenek koyduk. Bu 
ödenek, vilâyetlerin ihtiyaçları göz önünde tu
tularak tevzi edilecektir. Bu suretle köylerin 
içme suları için halkın geyretlerini ve çalışma
larını takviye etmek mümkün olacaktır. 

Ahmet Ali Çmar arkadaşımız yine Seyhan 
barajı üzerinde durdular. Benim sözümü de bu
rada tekrar ettiler. Hakikaten bu mevzu, kendi
leri için bir fikri sabit halindedir, öteden beri 
bu mevzu üzerinde ısrarla durmakta gerek sa
yın selefim, gerek benim gerekse mütebassısla-
rm verdikleri izahata rağmen kendisini ikna et
mek mümkün olamamaktadır. 

Diyorlar ki, 20 milyon liraya yapılalbilecek 
olan bu işi siz 150 milyon liraya çıkarıyorsunuz. 
Çünkü bu mıntaka halkı sulamaya hazırlanma
mıştır, böyle bir baraja da lüzum yoktur. Ya
pılacak bu baraj kendi bölgesi için de bir teh
like teşkil edecektir. Hangi tetkike müsteniden 
bunu söylüyorlar bilmiyorum. Şimdi vereceğim 
izaJhatla görülecektir ki, arkadaşım bu mütalâa
sında , yanılmaktadır. 165 milyon liralık tahsi
sattan filhakika bu baraj için 20 milyon liralık 
bir ödenek ayrılmıştı. Fakat o zaman henüz bu 
bölgenin etüdleri ve projeleri henüz tamamlan
mış değildi. Diğer havzalar gibi bu havzanın 
da kül halinde etüdleri yaptırılmıştır. Su işleri
mizi esaslı olarak ele almak için bütün su hav
zalarımızı tetkik ettirmekte ve amenajman 
plânlarımızı da tanzim ettirmekteyiz. Şimdiye 
kadar Seyhan ve Sakarya havzalarının amenaj
man plânları ikmal edilmiştir. Gediz havzasının 
amenajman plânları ikmal ettirilmektedir. Bu
nu mütaakıp Yeşilırmak, Büyük Menderes ve 
onu taMben de Kızılırmak havzalarının amenaj
man plânlarını ele alacağız. Bu suretle parça 
parça ele alacağımız işler bu amenajman plân
larına dayanacak ve bütün işler /bittiği zaman 
ahenkleşmiş bİT programın tatbiki sağlanmış 
olacaktır. 
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Seyhan Barajının vaktiyle yine toprak ba- I 

rajı olarak yaptırılması düşünülmüştü. Fakat 
o zaman saniyede üç bin metre mikâbı su ge
tirecek 'bir feyezan göz önünde tutularak bu 
'barajın projesi hazırlanmıştır. Ayrıca ovanın 
sulanması ve elektrik santralinin kurulması dü
şünülmemiştir. Fakat Amerikalı müşavir firma 
tarafından bütün havzanın etüdü yapıldıktan 
sonra yapılacak olan bu barajın daha büyük 
olması düşünülmüş ve saniyede üst üste saniye
de 3 000 metre mikâJbı su getirecek olan iki 
feyezanın birbirini takip edebileceği veya bir 
defada saniyede 4 500 metre mikâbı su getire
bilecek bir feyezanın gelebileceği hesap edilmiş 
ve bu barajın projesi yeniden hazırlanmışıtr. 
Vaktiyle düşünülmüş olan bu barajın irtifaı 27 
metre idi. Bu baraj aynı zamanda bütün ovanın 
sulanması için ki, bunun yüz ölçümü 144 000 
hektardır, ve hattâ kurulacak olan su tutlum-
balariyle daba 10 bin hektar arazinin sulanma
sı da mümkündür, bu kadar geniş bir sahayı I 
sulayacak olan suyun bu baraj arkasında tutu
labilmesi için daha büyük yapılması ieabetmiş-
tir. Bu itibarla bu barajın irtifaı 27 değil, 44 
metre olacaktır. Bunun arkasında birikecek su 
miktarı da 300 mlilyon değil, 1,5 milyon metre 
küp olacaktır. Bu suretle bu baraj sayesinde en 
büyük feyezanları dahi önlemek imkânı elde 
edilecektir. Toplanacak sularla da bütün ovayı 
sulamak kabil olacak ve aynı zamanda kurula
cak bir santralle yılda 210 milyon kilovat sa
atlik enerji istihsali kabil olacaktır. 

Arkadaşım diyorlar ki, Seyhan Nehrinin 
saniyede getirdiği asgari su miktarı 100 metre 
küptür. Bizim bildiğimize gör-e bunda bir yan
lışlık olacak, 40 metre küptür. Orada bir baraj 
kurulmadıkça sulama yapmaya imkân yoktur. 

Kezalik Seyhan Nehrinin iki tarafında, sa
niyede 1250 m3 suyu Akdeniz '-e akıtabilecek şed
deler inşa edildikten sonra ayrıca bir barajın 
inşasına lüzum yoktur. Gelecek olan suyu bu 
şeddelerden geçirmek ve fazla geldiği zaman 
ovaya akıtmak suretiyle feyezanı önlemek müm
kündür diyorlar. Yapılan rasatlara göre, dört, 
beş senede bir gelen su bunun üstündedir. Gele
cek olan bu suyu .ovaya bıraktığımız takdirde 
ovaya dağılacak olan su, dedikleri gibi bir, iki 
günde boşalmasına imkân yoktur. Teknik arka
daşların verdiği izahata göre, >en az 25 günde 
veya bir ayda ancak bu su çekilebilir. Ovada | 
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ziraat emniyetini sağlıyabilmek için mutlaka 
gelecek olan feyezanları tutabilecek, önliyebi-
lecek bir baraja ihtiyaç vardır. Aksi takdirde 
ziraat emniyetini sağlıyamayız. Kaldı ki, inşa 
edeceğimiz barajla ziraat ekimini bir ay evvel 
yapmak, ve bu şekilde mahsulü Sonbahar yağ
murlarından evvel emniyetle kaldırmak müm
kün olabilecektir. 

Yine arkadaşımız bu barajın tehlikesinden 
bahsettiler ve bir harb vukuunda atılacak bir 
bomba bu tehlikeyi büsbütün artırarak Adana 
Ovasını silip götürebilir dediler. 

Arkadaşlar, bu iddiada da arkadaşımız tek 
başına kalmaktadır. Biz bu ovanın amenajman 
pılânmı yaptırdık ve bilhassa müşavir firma
lara da tetkik ettirdikten sonra kendi arkadaş
larımıza da tetkik ettirdik. Yüksek fen heyeti
miz ve su işleri dairemiz bu işi tetkik etmişler 
ve bu projeyi uygun bulmuşlardır. Arkadaşımız 
bunu lüzumundan fazla izam -ettiği için arze-
deyim ki, biz bununla da iktifa etmedik ve 
projenin milletlerarası otoriteyi haiz mütehas
sıslar heyetine tetkik 'edilmesi için mütehassıs
lar celbettik, dünyaca tanınmış olan üç müte
hassıs bu projeleri inceden inceye tetkik etmiş-
lrdir. Ufak tefek bâzı tadilât tavsiye ederek pro
jenin esasını uygun bulmuşlardır. Şimdi bu 
projeyi hazırlamış olan mütehassıslar, tetkik et
miş olan kendi arkadaşlarımız ve nihayet son 
defa bir kere daha tetkik etmiş olan Milletler
arası şöhreti haiz mütehassıslar bir tarafa, Ah
met Çınar arkadaşımız diğer bir tarafa. Müsaa
de -ederlerse bu durum karşısında bu işin mes
uliyetini üzerine almış olan bir arkadaşımız 
olarak bunun bütün vebalini üzerime alıyorum. 

Yine Potuoğlu arkadaşımız su işleri hakkın
da yapılmakta olan etüdlerin iyi olmadığından 
bahsettiler 

ABİDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Su iş
lerinden değil; elektrik işlerinden. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Peki; elektrik işlerinden. 

Misal olarak Çağlayık Barajını gösterdiler. 
Ben, Bütçe Komisyonunda da böyle bir suale 
muhatap kalmıştım. Bu mevzu işletmeler Bakan 
lığı tarafından idare edildiği için bu sualin İş
letmeler Bakanına tevcih edilmesi lâzımgeldiğini 
söylemiştim, fakat arkadaşım yine burada da bu 
mevzua temas ettiler. 
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Arkadaşımız Çağlayık'm baraj yapılmaya | 

müsait olmadığını, burada ifade buyurdular, bu
nun neye müstenit olduğunu anlıyamadım fakat 
bunun etütlerini Elektrik Etüd İdaresi yaptığı 
için kendilerinden aldığım izahattan öğrendim 
ki, Çağlayık Santralinin kurulması düşünü
len yer baraj inşasına en müsait yerlerden biri
sidir. Yalnız burada kurulabilecek takat 36 
bin kilovattır. Bu ise ancak Ankara'ya kâfi gel
mektedir. Bu santrali daha ucuza yapmak im
kânı olduğu için Çağlayık ele alınmıştır. Fakat 
bilâhara, 120 000 kilovat verebilecek takatta bir 
tesisin Sarıyer'de inşa edilmesinin mümkün ol
duğu ve bilhassa bu projenin Marshall Yardı
mından faydalanılarak tahakkuk ettirilmesinin 
kabil olduğu anlaşılınca Çağlayık Santrali geri
ye bırakılmış, Sarıyer barajı ele alınmıştır. 

İşletmeler Bakanı arkadaşım bu mevzua ken
di bütçeleri sırasında daha etraflı ve tafsilâtlı 
temas ederler. 

Ele aldığımız ve Marshall Yardımiyle, Mil
letlerarası Bankadan finansa ettirmeyi düşün
düğümüz Seyhan ve Sarıyer barajından başka 
diğer birtakım sulardan da istifade etmek müm
kündür. Henüz bunların etütleri yapılmaktadır. 

Yeşihrmak'ta kurulacak olan Almuz, Men
deres'te kurulacak olan Adala barajı bu meyan-
dadır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Adala Gediz'dedir. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Debamla) — Evet. Bu barajları ne za
man ele alacağımızı şimdiden ifade edemem. 
Birincinin etüdüne başlamış bulunuyoruz, ikin
ciye başlamak üzere bulunuyoruz. 

Şimdi arkadaşlarım, yapı işlerine geçiyorum. 
Yine Zeytinoğlu arkadaşımız yapı işlerinin bir 
elden idare edilmesi üzerinde durdular. Esasen 
Bakanlığımız da bu mevzu üzerinde durmakta
dır. Yapılmakta olan bütün tetkik ve hazırlıklar 
bitmiştir. Hazırlanmış olan kanun tasarısı ha
len Bakanlıklarda tetkik edilmektedir. Kurula
cak olan bu yeni Yapılar idaresi kendilerinin de 
dilediği gibi, imar işlerimizi de kontrol edecektir. 

Yine Zeytinoğlu ve Ahmet Çınar arkadaşı
mız Erzincan'da yapılmış olan evler üzerinde 
durdular. Tütün mukabilinde Avusturya'dan 
getirilmiş olan bu evlerin pahalı olduğunu Vebu 
evlerin Avusturya'dan getirilmekle hata yapıl
dığını ve pahalı olan bu evleri hiç kimsenin I 
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almak istemediğini ifade ettiler. Hangi hesaba 
müsteniden bu ifade de bulunduklarını bilmi
yorum. Bence bu evleri getirmekle ve yapmak
la hayırlı bir iş yaptığımıza kaniiz. Biz şimdiye 
kadar 600 ev yapabildik. Bunun dışında 70 eve 

daha talip bulunduğu için yeniden 70 ev yap
tıracağız. Binaenaleyh kendilerinin dedikleri 
gibi bu evlerin taliplerine devredilemediği yo
lundaki ifadeleri doğru değildir. 

Erzincan'da şimdiye kadar 600 ev yapılmış, 
bunların 292 si 4 odalı, 250 si 3 odalı ve 58 i 2 
odalıdır. 

Sırasiyle bunların maliyetleri 11 222, 7 865 
ve 6 961 liradır. Bu maliyetler muvakkattir. 70 
evi de inşa ettikten sonra bunların hesabını ye
ni baştan yapıp hakiki maliyetlerini tesbit ede
ceğiz. Bunların metrekareleri sırasiyle 110 -
132 - 148 liradır. Yalnız bunların duvarları 15 
santimdir. Ve bu duvarlar, 50 santim kalınlığın
daki duvarlardan metanet ve tecrit hassasını 
haizdir. Ve bu duvarların ince olması dolayı
siyle nafi sahaları f/c 25 daha fazladır., 

Binaenaleyh temin edilen bu •% 25 nafi sa
ha da göz önünde tutulursa bu evlerin haki
katte metrekaresi sırasiyle 82,5, 99 ve 112 lira 
olmaktadır. 

Erzincan rayici üzerinden bu evlerin hesap
larını yaptırdık. Yapı işleri reisliğinin bana ver-
iiği bu hesaplara göre eğer biz bu evleri hariç

ten getirtmemiş olsaydık mahallî rayiçlere göre 
ve yerli malzeme ile dört odalı evleri 14 712, 
üç odalı evleri 10 606 ve iki odalı evleri de 8 865 
liraya mal edecektik. Bunların metrekaresi de 
yine sırasiyle 140, 152, 155 liradır. Nafi saha
sını da nazara alarak bulduğum son maliyetler
den 82 ye mukabil 140, 99 a mukabil, 152, 111 
e mukabil 155 dir. Bütün bu verdiğim hesaplar
dan anlaşılacağı gibi bu evler pahalıya mal edil
memiş, bu evleri hariçten getirmekle, hatalı bir 
hareket yapılmamış, bilâkis hayırlı bir iş olmuş
tur. 

Bâzı memur evlerinin tamamlanmadığından 
ve bunların bir an evvel ikmal edilmesinden 
bahseden arkadaşlarımız oldu. 

Filhakika; ihale ettiğimiz 286 ev mütaahhit-
lerden birinin vefat etmesi dolayısiyle, arada 
çıkan ihtilaf yüzünden ikmal edilememiştir. An
cak bunlardan 131 tanesi ikmal edilmiştir. Di
ğerleri de kısmen inşa edilmiştir. Fakat geri ka
lanlar için, ilgililerle yaptığımız temas netice-
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sinde yeniden bir ek sözleşme tanzim ettik. 
Bu ek sözleşme Danıştayca kabul edilmiştir. Bu 
yıl bütçesine beş yüz bin lira para konmştur. Bu 
para Ue bunları ikmal edeceğiz. Bu arada ibra
him Arvas arkadaşımızın temas ettiği Muradiye, 
Erciş ve Şıtakta ki bitmemiş olan evler de 1950 
yılında teslim edilmiş olacaktır. 

Hava meydanlarına gelince; Yüksek Heye
tin malûmu olduğu üzere hava meydanlarının 
yeni istendartlara göre tevsi ve ıslahı ve yeni
lerinin inşası için Ulaştırma Bakanlığına 43 
milyon liralık bir yetki verilmiştir. Kabul buyur
muş olduğunuz bir kanunla bu işler, vecibele
riyle birlikte Bakanlığımıza devredilmiştir. An
cak Ulaştırma Bakanlığının tesbit ettiği progra
ma göre İstanbul'da Yeşilköy Hava Meydanı, 
Ankara'da Esenboğâ Hava Meydanı ve Trabzon 
hava meydanı yeniden inşa edilecek ve Adana 
hava meydanı da ıslah ve tevsi edilecektir. Bu 
nun dışında Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır, İzmir, 
Eskişehir ve Afyon hava meydanlarında da 
uçuş emniyetini sağlıyacak tesisler vücuda ge
tirilecektir. 

Arkadaşlarımdan Cemil Alevli Antep, İbra
him Arvas da Çölemerik hava meydanlarının 
yapılmasını istediler. Maalesef her iki hava mey
danı da, programa dâhil değildir. Fakat hakika
ten ehemmiyet arzeden Gazianteb hava meyda
nı da, Samsun hava meydanını da programa 
almak imkânlarını arıyacağız. 

Sözlerime son vermeden evvel izin verirse
niz biraz da Doğu kalkınmasından bahsetmek 
işitiyorum: Doğu kalkınmasında programa alın
mış olan yol işleri için Bakanlığımıza 5 260 000 
lara ödenek ayrılmıştır. Ayrılmış olan bu öde
neklerle Doğu kalkınmasında 700 kilometre üze
rinde çalıştık. Bu yıl yine bizim bütçemize ko
nacak ödeneklerle 1950 yılında 1100 kilometre 
yol üzerinde çalışmalara devam edeceğiz. 

1949 yılında Nizip - Birecik - Urfa - Siverek 
Diyarbakır - Silvan yolu inşa edilmiştir. Evvelce 
arzettiğim bu yollar her mevsimde geçit verebi
lecek durumda ve bir servis yoîu karakterinde 
yapılmaktadır. Devlet yollarına dâhil bulunan 
bu yollar, ilerde ele alacağımız Devlet yolları
nın temelini teşkil edecektir. Silvan Malabadı 
ovasını bu yıl tamamlamak suretiyle tâ Nizip'
ten Tatvan'a kadar olan bu yolu ikmal etmiş 
olacağız. Geçen sene çalıştığımız Van-Hakkâri, 
Van-Ağn yolları üzerinde bu yıl da çalışmalara 
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devam edeceğiz. Yine geçen sene üzerinde ça
lıştığımız- Rize-Erzurum ve Çoruh-Erzurum yo
lu üzerinde çalışmalara devam ederek bu iki 
yolu dört senede ikmal edeceğiz. 

Arkadaşımın üzerinde haklı olarak durduk
ları Balkaya linyit madeni yolunu da Doğu 
kalkınması programına almış bulunuyoruz. 

Yine bu yıl Cenupta oldukça ehemmiyetli 
olan Urfa - Viranşehir - Mardin - Midyat - Ciz
re yolu üzerinde çalışmalara başlıyocağız. Ke-
zalik geçen sene yapamadığımız Muş - Başhan 
yolunda da bu yıl içinde geçit sağlıyacağız. 
Geçen sene doğu kalkınması yollarına 6 000 000 
liradan fazla para harcanmıştır, önümüzde
ki yıl. da 6 - 6,5 milyon lira sarf edeceğimizi 
zannediyorum. Bu arada Kiği - Karakocan, 
Kemaliye - Çatal, Of - Çaykara yollarında Do
ğu kalkınması programına almış bulunuyoruz. 

Geçen yıl Doğu kalkınması ödeneğinden yapı
lar bölümü için 2,5 milyon lira tahsis edilmiş
tir. 1,5 milyon lirası Millî Eğitim, 750 000 li
rası Sağlık ve Sosyal Yardım ve 250 000 lirası 
da Tarım Bakanlığına ait olmak üzere 2,5 mil
yon liralık bir ödenek aktarma edilmiştir. Do
ğuda 19 il ve ilce merkezinde ilkokul inşaatına 
başlanmış, 15 i ikmal edilmiştir. Geri kalan 4 ü 
de bu sene ikmal edilecektir. 

Ayrıca Özalp, Doğu Bayazıt, Nuseybin, Hak
kâri, Akçabale sağlık merkezleri de taahhüde 
bağlanmıştır. Bunlar da 1950 de bitecektir. 

Tarım müesseselerindenElâzığ aşı ve serum 
müessesesi ile Van bölge lâboratuvarı binaları 
ihale edilmiştir. Onlar da önümüzdeki yılda 
tamamlanacaktır. 

1950 yılında Doğu illerinde yine okul inşa
atına devam edilecektir. İkisi sanat okulu ol
mak üzere 20 okul inşa edilecek ve Midyat. 
Eğil, Ardahan, Kulp, Bulanık, Yusufeli ilçele
rinde yeniden sağlık merkezleri inşa edilecektir. 
Van, Siird Devlet hastanelerinin ilk kısımları 
da bu arada yapılacaktır. Doğu illerimizde bâzı 
su mevzularını da ele almış bulunuyoruz. Bu 
arada Erzincan'da inşa edilecek olan Girlevik 
santrali yakında eksiltmeye çıkarılacaktır. Bu 
santral yılda 18 milyon kilovat saatlik enerji 
istihsal edecek ve bu enerji ile orada kurulmuş 
olan fabrika ve şehir hizmetleri karşılanacağı 
gibi, terfi suretiyle de sulama işleri temin edi
lecektir. Bu suretle istihsal edilecek olan ener-
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ji ile sağlanacak sularla 140 bin dekar arazinin 
sulanması sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca Elâzığ'da Hazer Gölünden faydala
nılarak kurulacak olan elektrik santrali ile bu 
sulardan Ulu Ovanın, 36 bin hektarlık kısmın
dan 16 bin hektarını sulamak mümkün olacak
tır. Halen bu mevzu Elektrik Etüd İdaresi ta
rafından etüd edilmektedir. 1950 yılı sonuna 
kadar bu etüdlerin ikmal edilmiş olacağını 
umuyoruz. Bundan başkan bir de Caca Suyu 
vardır. 

Nuseybin Ov asında 50 bin dekar araziyi su
layacak olan bu işi de bu yıl ele alacağız. 

İğdır sulaması üzerinde duran arkadaşları
mız oldu. Sözlü soru münasebetiyle cevap arze-
dilmişti. Halen Rus'larla görüşme halindeyiz; 
bir mutabakata vardığımız takdirde bu mevzu 
da ele alınacaktır. 

Teferruata girmeden Bayındırlık işlerimiz 
hakkında mâruzâtta bulunmaya ve yüksek he
yetinizi aydınlatmaya çalıştım. 

Her yıl gittikçe artmakta olan ödeneklerle 
bayındırlık işlerimiz hızlanmaktadır. Ve bu su
retle programlarımızı daha kısa bir zamanda 
tahakkuk ettirmek imkânı hâsıl olmaktadır. 
Maruzatım bundan ibarettir. (Sual sual sesleri). 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Bâzı sa
haların amanejman plânlarının yapılacağından 
bahsedildi, bunları kime yaptıracaksınız ve ne 
kadar para sarf edeceksiniz ?. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (izmir) — Ne kadar para sarf edileceğini 
derhal şu anda söyliyemiyeceğim, ayrıca malû
mat alır bildiririm. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Global 
olarak, tahmini olarak. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Birşey söyliyemem. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Efendim, bir takım çayların ıslahı için 165 
milyon liralık bir tahsisat konulmuştu, bu ıslah 
edilecek çaylar arasında Gediz Nehri de bulu
nuyor. Buna amut olan Deli Çayı ve Kurşunlu 
Çayının ıslâhı da düşünülen çaylar arasında 
bulunmaktadır. Acaba bu ıslah işi ne safhaya 
gelmiştir?. Bu sene bu Gediz ve diğer çaylar 
üzerinde ne yapılmıştır?. Ve nihayet 1950 içe
risinde islâhı ele alınacak bu çaylar üzerinde 
de çalışmalar yapılacağı geçen sene bütçe mü
zakeresinde bildirilmişti. Bu husustaki mesai 
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I ne merkezdedir ve ne yapılmak istenmektedir?. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Gediz havzasının etüd edil-

I mekte olduğunu, amanejman plânının hazırlan
makta olduğunu ifade etmiştim. Gediz vadisinde 
birkaç ova var, bilirsiniz: Salihli, Alaşehir ve 
Manisa ki, en büyüğü Manisa ovasıdır, 65 000 
hektardır. Salihli 26 000, Alaşehir 10 000, Me
nemen 20 000 hektardır, bunların heyeti umu-
miyesi 110 000 hektardır. Bu ovalardan Mene
men'de 14 000 hektar, Salihli'de 2 000 hektar 
arazi sulama tesisleri yapılmıştır. Gediz'de yan-
dereler hakikaten mühimdir. Bunlar zikrettiğim 
ovalarda tahribat yapmaktadır. Bu yandereler 
Deliçay, Kumçayı, Nif ve Irlamaz, Aleşehir ve 

I Çakallar dereleridir. Bunlardan şimdiye kadar 
Nif Çayını ele aldık, Nif Çayında yapılmakta 

I olan islâh tamamlanmaktadır. Deli çayla beraber 
bunu da eksiltmeye çıkardık. Bu önümüzdeki 
yıl, bunun dışında, Irlamaz yan deresini de ele 
alacağız. Bilhassa Turgutlu'yu tehdit ettiği için 
süratle bâzı tahkimat yapacağız. Fakat bunun 
dışında kalan diğer üç çayı önümüzdeki yıl ma
alesef ele almaya imkân yoktur. Bunları müta-
akip yıllarda sırasiyle ele alacağız. 

BAŞKAN — Rasim Erel. 
RASİM EREL (Konya) — Efendim dün 

uzun uzadıya arza çalışmıştım. Fakat buna rağ
men sorum cevapsız kalmıştır. Bakanlık tahte-
larz sulardan faydalanmak için ne düşünüyor? 

Dr. GALİP KENAN ZAİMOĞLU (Giresun) 
— Hususi bir kanunla tahsisatı kabul edilmiş 

I olan Giresun limanının inşasına derhal başlan
masını temenni etmiştim. Sayın Bakan beyanla
rında işin ne zaman başlıyacağmı ifade etme
mişlerdir. Kendilerinden malûmat rica ediyo-

I rum. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-

LAN (İzmir) — Yeraltı sularına hakikaten 
temas etmedim, özür dilerim. Yeraltı suları 
mütahassıs bir firmaya tetkik ettirilmiştir ve 
bu mevzu üzerinde esaslı bir rapor da alınmış
tır. Ancak bu mevzuun ele alınması için bir dış 
krediye ihtiyaç vardır. Onun için Marshall İda
resine müracaat ettik ve. bu mevzu için de bir 
kredi talebinde bulunduk. Marshall İdaresi ile 
olan konuşmalarımız Tarım Bakanlığı ile iş bir
liği halinde devam etmektedir. Henüz bir neti
ceye varmış değiliz. Yalnız bize 1950 - 1951 dev-

I resi için tahsis edilmiş olan 2 290 000 liralık 
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krediden elimizdeki iki sondaj makinesine ilâ
veten daha on makine almak teşebbüsündeyiz. 
Bu makineler geldikten sonra bu sondaj maki
neleri ile yeryer mahallî birlikler vücuda geti
rerek bu yeraltı sularından faydalanmak istiyo
ruz. 

Giresun limanı hakikaten süratle ele alın
ması lâzımgelen bir mevzudur. Yalnız bu ara li
manı yapabilmek için makineye ihtiyaç vardır. 
Henüz 'daha banka ile yapmakta olduğumuz 
müzakereler sona ermemiştir. Bu makineleri ne 
zaman tedarik edebileceğimizi de henüz ifade 
edecek durumda değilim. Yalnız şunu arzedebi-
lirim ki; Giresun ara limanı, Çanakkale iske
lesi ve Kefken barınağı gibi müstacelen ele 
alınması lâzımgelen işlerimiz arasındadır. 

HALÎD ONARAN (Muş) — Efendim Doğu 
kalkınmasında bu yıl yapılacağını beyan bu
yurduğunuz iki sanat okulu ile, ilkokulların 
hangileri olduğunu lütfen izah buyurun. Çünkü 
sağlık merkezinden bahis buyurmuştunuz. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA
DAN (Devamla) — Bu okullara ait cetvel ma
alesef 'benim yanımda değildir, öğrenir arzede-
rim. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Erzurum 
- Kars demiryolunun Horasan'dan sonraki kıs
mının ihalesine ne zaman başlanacaktır1? 

BAYİNDİRLİK BAKANI ŞEVKET ADA
DAN (Devamla) — Arzetmiştim, 87 kilometre
lik Erzurum - Horasan demiryolunun 41 kilo
metresinin ray ferşiıyatı bitmiştir. Üst tarafını 
önümüzdeki yıl ikmal ederek işletmeye açaca
ğız. Bu arada dalha ikmal edilmesi lâzımgelen 
'bina tesislerimiz vardır. 1952 yılından evvel Ho
rasan - Kars kısmını maalesef ele almaya im
kân yoktur. 

BAŞKAN — Abdülhak Fırat. 
HALÎD ONARAN (Muş) — Müsaade eder

seniz bir şey arzedeceğim. 
BAŞKAN -— Buyurun. 
MALİD ONARAN (Muş) — Muş'ta bir sa

nat okulunun, Malazgirt'te 'bir ilkokulun yapı
lacağım şimdi öğrendim. Bunun zapta geçme
sini rica ederim. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Efen
dim, bâzı mühendis arkadaşlar Erzincan'daki 
evler üzerinde duruyorlar. Erzincanlı olmak do-
layısiyle tebarüz ettirmek isterim ki..,. 

BAŞKAN — Soru ise oradan sorun. 
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ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Sonra 

soruya geçeceğim. 
BAŞKAN — Sorunuzu sorun. 
ABDÜLHAK FIRAT (Devamla) — Soru 

budur. Birisi; Sayın Bakan buyurdular, 140 
bin dekarlık araziyi suluyacak olan Murat ka
nalının etüdleri yapılmış, projesi bitmiş midir? 
Bu, tabiî yapılmakta olan fabrikanın pamuk is
tihsaline yarıyacaktır. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA
DAN (Devamla) — Bunun etüdleri yapılmak
tadır, bugünlerde bitmek üzeredir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — İkinci
si; bir Fırat Köprüsü vardır. Malûmu ihsanınız 
Fırat, Erzincan'ı ikiye ayırır. Cenup ve Şimal 
olarak. Bunun Cenup kısmında kalan 20 - 30 
köy tamamen bu köprüden işler ve tek köprü
dür, başka geçit vasıtası yoktur. Fakat bu köp
rü çok eski olduğu için müruru zamanla 1 - 2 
ayağı gitmiş, şimdi sallantı hilindedir. Zaten 
Erzincan bir zelzele mmtakasıdır, bu vaziyet 
endişe arzetmektedir. 

Bundan sonra, buyurduğunuz 18 000 kilo-
vatlık santrali kurduğumuz zaman onun malze-
mei inşaiyesini bu köprüden geçecektir. Bu, 
(Cenciğe) Nahiyesini çok alâkadar etmektedir, 
bu köprü üzerinde bir etüd, bir proje ihzarı su
retiyle. mahallîn takati haricinde olan 100 met
reyi geçen bu köprü için bir şey yaparak, iki 
tarafın biribiriyle muvasalasını tehlikeye dü-
şürmiyeeek şekilde önümüzdeki yıl bir tedbir 
düşünülmesini rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
!JAN (î-'mir) — Erzincan'da yapılacak su tesis-
V-ri arasında ıslah ve tahkim işleri de vardır. 
Bu arada bu köprü de yeni baştan yaplıacaktır.. 
Ye ilk ele almacak işler arasındadır. 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sazı
lar'dan Çağlayık barajına kadar yapılan yol 
için ne miktar masraf yapılmıştır? Bu yol mu
hafaza edilecek midir? Mesulleri hakkında ha-
roketn geçecek misiniz? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA
DAN (îzmir) — Bu mevzu daha ziyade İşletme
ler Bakanlığını alâkadar eder, kendilerinden sor
manızı rica ederim. 

BAŞKAN — Umumi mütalâaları arasında 
arzetmislerdi. İşletmeler bütçesini alâkadar eder, 
lütfen sorunuz. 
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ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Söz is

tiyorum ohalde. 
ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Köy

lerin sulama işlerinde, umumi menfaatler bakı
mından, bütçeden yardım yapılacak mıdır? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (îzmir) — Köylerde yapılacak su işlerine 
imkânlarımız dâhilinde bir yardım yapılacak- | 
tır tabiî? I 

Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — Efen- I 
dim, Porrsuk'un Kütahya mmtakasındaki temiz- I 
lenmesine bu sene de devam edilecek mi? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Geçen sene başlanmış olan 
bu işe devam olunacaktır. 

ALÎ RÎZA ÎNCEALEMDAROĞLU (Zon
guldak) — Sayın Bakanın izahları arasında 
Bartın Boğazının tathiriyle Zonguldak - Kara
bük yolunun inşası hususu yoktur. Bunlara te
mas buyurmadılar. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Bartın Boğazının temizden-
mesi mevzuunun on yıllık liman programına dâ
hil olduğunu arzetmiştim. sırası gelince bu da 
yapılacaktır. Sahil yolu ise Devlet yollan ala
sında değildir, vilâyet yolları arasındadır. Bu 
yolun vilâyet tarafından yapılması lâzımdır. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efendim, 
Amik Gölünün kurutulması, Asi Nehrinin mec
rasının temizlenmesi Afrin ve Karasu mec
ralarının tanzimi, Akçayın mecrasının te
mizlenmesi ve İskenderun bataklığının ku
rutulması için başlanan ameliyat durmuştur. 
Bu işlerin projeye dâhil edileceği 1948 senesin
de bize tebliğ edilmiştir. 1948 senesinde bu, na
zarı dikkate alınmadı. Bu seneki büyük su işle
rine bunlar dâhil midir, değil midir? Bir de 
küçük su işlerine ithal edilmiş olan akçay bu 
seneki işler meyanma alınmış mıdır, alınmamış 
mıdır? Bunları rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Efendim; belirtilen ihtiyaç
lar hakkında ileri sürülen temenni ve dileklere 
yazılı o1 arak birkaç gün içinde cevap vereceğimi 
arzettim. Eğer bütün bu dilekler üzerinde dur
mak icab etse burada günlerce konuşmam lâ-
zımgeglir. Sizin ifade ettiğiniz Amik Gölü ele j 
alınacak işler arasındadır. Ama nihayet bü
tün bu işlerin ele alınması bütçe imkânlarma 
bağlıdır. Arkadaşlarımın burada ileri sürdükle- I 
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ri işleri bir anda ele alabilmek için bütçeye koy
duğumuz ödeneklerin birkaç misli artırılması lâ
zımdır. Nihayet ödeneklerin miktarına ve işle
rin ehemmiyetine göre bütün işler sıraya konul
maktadır. Maalesef buyurduğunuz işin 1950 yı
lında ele alınmasına imkân yoktur. Mütaakıp 
yıllarda ele alınacak işler arasındadır. 

LÜTPÎ GÖREN (Bolu) — Nallıhan - Dere-
saz - Mudurnu - Adapazarı yolunun yapımına 
devam -edilecek midir? Bu yıl Akçakoca'da is
kele kurulacak mıdır? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Bahis buyurduğunuz yolu 
etüd etmekteyiz. Hakikaten İstanbul'a gidecek 
olan Devlet yolunun Mudurnu - Deresaz ve Ak
yazı üzerinden en kısa yoldan geçmesi lâzım-
gelir. Ancak evvelce tasdik edilen programa 
göre, bu yol Göynük'ten geçmektedir. Biz bu 
mevzuu tetkik ettirmekteyiz. Programda yapı
lacak tadiller arasında Göynük'ten geçecek bu 
yolu Mudurnu'dan geçirmek istiyoruz. Esasen 
Bolu vilâyetine yaptığımız yardımlarla bu yol
ları geçit verir bir hale koymaya çalışmakta
yız. 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) ~ Akçokoca iskele
si.. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Akçakoca iskelesinin her 
şeyi, projesi tamamdır. Küçük işler arasında ek
siltmeye çıkarılacaktır. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Usul hak
kında. Efendim, otuz kırk kişi konuştu, cevap 
verilmiyenler için hep böyle sual mi sorulacak? 
Eğer ,böyle söz veriyorsanız; biz de istiyoruz. 

BAŞKAN — Yeniden Bakandan bâzı şeyleri 
soruyor. 'Hl 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Soruları
mıza yazıh c*;vap vereceğim diyor. 

BAŞKAN — Ben ne yapayım, söyliyene sor. 
ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — Bir

kaç sual soracağım. 
BAŞKAN — Yeniden mi? 
ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — So

rup da cevap alamadığım şeyler için. Efendim, 
su işleri hakkında bütün arkadaşların soruları
na cevap lütfettiler. Niğde'de »kanunla başlanıl
mış olan sulama işlerinden etüdü bitmiş olan 
Eskigümüş barajı ne haldedir, başlanacak mı? 
Cevap lütfederlerse minnettar olurum. 
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BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-

LAN (îzmir) — Eski Gümüş barajı önümüzdeki 
yıl inşaat programına dâhil değildir. 

ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — Ka
nunda dâhildir. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (îzmir) — Verilen bu para ile 1950 yılı 
içinde ele alınacak işler arasında yer almış de
ğildir. 

ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — Efen
dim bu, kanunla kabul edilmiş bir şeydi. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (îzmir) — Demin de arzettim 16 milyon
la bu işlerin cümlesini yapmak imkânı olmadı
ğını takdir buyurursunuz ( Kâfi kâfi sesleri, ki
fayeti müzakere verilmiştir sesleri) 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bizim de so
rulacak suallerimiz vardır. Fakat muhterem 
Bakan yoruldukları için bütçe sonunda konu
şup halletmek üzere sözümden vaz geçiyorum. 
(Kâfi kâfi sesleri) (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiıtir. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Efendim, 
biz de söz istemiştik. 

BAŞKAN — îlgili maddelerde söylersiniz. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RÎFAT 

GÜRSOY (Niğde) — Efendim; bölümlere geçil
mezden evvel Bütçe Komisyonu adına bâzı mâ
ruzâtta bulunmak için söz aldım. 

Bayındırlık Bakanlığının Bütçesi Komisyo
nunda müzakere edildiği sırada Şose ve Köprü
ler Reisliği, Bakanlık teşkilâtı içinde yer almış 
bulunuyordu, masrafları da kezalik bu Bakan
lığın giderleri arasında mütalâa ve kabul edil
miştir. Son günlerde kabul edilen 5539 sayılı 
Kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü katma 
bütçeli bir Genel Müdürlük haline getirildi. 
Binaenaleyh bu kanuna göre bir katma bütçe 
hazırlanması lâzımgeldi. Bunu hazırlamak için; 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine; daha evvel ko
nulmuş olan 152 milyon küsur liranın bir 
kısmının bu katma bütçeye aktarılması 
icabetti. Binaenaleyh Bayındırlık Bütçesine 
şose ve köprüler tahsisatı olarak ko
nan ödenekten yedi milyon lirası ki, 
bu ile ve yollarına yardım tahsisatıdır. Bayın
dırlık Bakanlığında bırakarak geriye kalan 50 
mliyon lira ile diğer bölümlerden indirilen 
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303 378 bin lira ki, ceman 53 303 378 lira ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü katma bütçesi hazır
lanmış ve Yüksek Huzurunuza sunulmuş bulu
nuyor. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi içerisinde ka
lan 98 milyon küsur lira yeni ihtiyaçlara göre 
hazırlanarak tabı ve tevzi ettirilmiştir. Binaen
aleyh bütçeler bu şekilde okunacaktır ona göre 
kabul buyrulmasını arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Fasılları oktup reyinize arze-
deceğim. 
B. Lira 
101 Bakan ödeneği 5 320 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
201 Aylıklar 4 588 630 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
202 Hizmetliler ücreti 370 440 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
203 Geçici hizmetliler ücreti 1 201 380 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
204 Yabancı uzman ve hizmetliler

le tercümanlarının ücretleri 62 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

205 Geçici tazminat 89 388 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 171 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

208 Ü439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı 5 686 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve (J) fıkraları ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı 273 329 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

302 îller büro giderleri 26 680 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. 
303 Basılı kâğıt ve defterler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

305 îller kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

309 Taşıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluklariyle başka 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

459 Atatürk Anıt - Kabir parkının 
bakım giderleri* 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

601 Halkın yapacağı m işlerine 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

602 Yer sarsıntısı ve sair âfetlerden 
zarar gören bölgelere 1 

21. 
Lira 
5 000 

65 540 

1 100 

7 840 

70 528 

16 000 

4 000 

3 000 

16 000 

26 000 

100 000 

36 000 

20 000 

4 000 

300 000 

350 000 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (îzmir) — Efendim bu bölümün üçüncü 
maddesinde (Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden 
zarar gören bölgelere (Gider şekli Bakanlar 
Kurulunca belirtilir) kaydı vardır, bunun (Gi
der şekli Bakanlar Kurulu karariyle belirtil-
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mek üzere Kızılay Kurumuna devredilir) şek
linde tashihini rica ederim. Çünkü bu ödenek
leri öteden beri Kızılay eliyle sarfetmekteyiz. 
Felâketli anlarda bu parayı süratle sarfedebil-
mek için Kızılay'a devretmek suretiyle sarfet
mekteyiz. 

Sayıştay bunun tasrih edilmesini istedi, mu
vafık görürseniz bunu bu şekilde tasrih edelim. 
(Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Bu bölümün üçüncü maddesi 
Bakanın teklif ettikleri gibi (Gider şekli Ba
kanlar Kurulunca belirtilmek üzere Kızılaya 
devrolunur) şeklinde düzeltilmiştir. Bu şekilde 
bölümü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

B. Lira 
603 2819 sayılı Kanun gereğince 

Elektrik İşleri Etüd İdaresine 
yardım 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiutir. 

701 Onarma işleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiutir. 

711 Kamulaştırma işleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiutir. 

731 Yeni yapı ve esaslı onarımlar 9 527 463 

LÜTFİ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, bu 731 numaralı bölümde yani yapı ve 
esaslı onarmalar bölümündeki baraj kurulma
sını rica edeceğim. Bakanlıklara ait olan inşaat 
tahsisatları bu bölümden ödenmektedir. Maliye 
Bakanlığı Bütçesinde de konuşulduğu gibi, Hü
kümet konakları bina inşaatı da bu fasılda yer 
almıştır diye sayın Maliye Bakanı beyanda bu
lunmuşlardı. Fakat bu işi tetkik ettim. Burada 
yalnız Maliye, Adalet, Millî Eğitim, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel, Tarım ile' 
Ulaştırma Bakanlıkları yazılıdır. 

Hükümet konakları faslı da yazılı olduğa 
halde, onun hem madde numarası (0) yapılmış, 
hem de tahsisat kısmı sıfır olarak kaydedil* 
mistir. 

Binaenaleyh bu Maliye Bakanlığı maddesi* 
ne konulmuş olan 500 bin lira mıdır t Hükümet 
konaklarının ikmali için midir? Yeni yapılacak 
hükümet konakları için yeni tahsisat alınırsa 
bu maddeden yeni inşaat için sarfiyat yapılabi
lirini yani bu maddeden hükümet konaklarının 
yenisinin inşası da mümkün müdür 1 Eğer müm-
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kün ise bu cihetin tavzih edilmesi, değilse hiç 
olmazsa hükümet konakları inşaatı faslında yi
ne eski numarası olan 10 ncu maddenin kabul 
edilmesi ve 1 lira tahsisat koymak suretiyle fas
lın kapatılmamasmı rica edeceğim. 

Sonra Maliye Bakanlığının 500 bin liralık 
tahsisatı muayyen ve başlanmış olan binaların 
ikmali için ise bu binalar hangileridir? Evvelce 
başlamış olan ve Hükümetin malûmatı tahtında 
olan Düzce Hükümet konağı dâhil midir, Akça
koca Hükümet konağı ki yine Maliye Bakanının 
bir yazısında üst tahsisatı Maliyece ikmal edi
lecektir denmiştir bu bina da dâhil midir? Mu
durnu'da yapılması mukarrer olan ve iki sene 
evvel Bayındırlık Bakanı iken Cevdet Kerim 
încedayı'nın Mayısta işe başlanacaktır diye 
vadettiği hükümet konağı inşaatı bunun için
de midir Varsa bunları izah ederlerse memnun 
olurum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RlFAT 
GÜRSOY (Niğde) — Efendim; 731 nci bölü
mün ikinci maddesinde «Maliye Bakanlığı» ya
zılı yerin hizasında 500 000 lira vardır. Bu ha
len başlanmış da inşaatı ikmal edilememiş olan 
hükümet konaklarının tamamlanması içindir. 
'Aşağıdaki hükümet konakları inşaatı maddesine 
bir tahsisat konmamıştır. 

LÛTFI GÖREN (Bolu) — Yeni yapılacak 
hükümet konakları için buradan tahsisat veri
lebilir mi? 

B. K. ADINA RÎFAT GÜRSOY (Niğde) — 
Verilebilir, mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Yani yeniden yapılacak hükü
met konakları için de buradan, bu madde ve 
bölümden tahsisat verilebilecek? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 
ERTEN (Mardin) — Efendim, Hükümet bu yıl 
tasarruf kastiyle yeni inşaat yapılması arzu
sunda bulunmamıştır. Yalnız, şimdiye kadar 
başlanıp da ikmal edilememiş bulunan inşaat 
için buraya tahsisat konmuştur. Bu da 500 000 
liradır. 

Fakat Hükümet karar verir de yeniden in
şaat arzusunda bulunursa tabiî ki tahsisatını 
alır. 

BAŞKAN — icap ederse, yeniden inşaat im
kânları hâsıl olursa bu, meydana getirilebilir. 

Başka söz istiyen yoktur. Bölüm kabul edil
miştir. 
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B. Lira 
732 5011 saylıh Kanun gereğince 

Büyük Millet Meclisi binası ve 
eklentileri yapımı 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

733 4626 sayılı Kanun gereğince ya
yılacak memur meskenleri 
(500 000 lira . Doğu bölgeleri 
için) * 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

734 5243 sayılı Kanun gereğince 
Erzincan'da yaptırılacak mes
kenler ve her türlü giderleri 1 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

735 5511 sayılı Kanun gereğince 
Gördes ilçesinin nakledileceği 
yerde yapılacak meskenler 
karşılığı 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

736 4879 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Tıp Fakültesi yapımı 
ve her türlü giderleri 300 000 

LÛTFI GÖREN (Bolu) — Sayın arkadaş
lar, bu 736 bölümden sonra (yer sarsıntısı böl
gelerinde resmî binaları yapma ve her türlü gi
derleri) diye bir bölüm mevcuttur. Herneden-
se bu sene bu fasla bir sıfır konmuştur. Sarsın
tıdan zarar gören resmî binaların inşaatı bitmiş 
değildir. Benim seçim çevrem olan Bolu Hükü
met konağı üç katlı idi. 1896 senesinde Zihni Pa
şa zamanında halkın yardimiyle yapılmıştır. 
İkinci defa 1928 yılında Vali Srddık Bey zama
nında tamamen yanmış, yine halkın yardimiyle 
yapılmıştır. 

1944 yılında ise yer sarsıntısında yıkılmıştır. 
Fakat deprem tahsisatiyle yapılmıştır. Ancak 
mimarlar eskisi gibi bu binanın üç katlı yapıl
masına muvafakat etmemişler, iki katlı olarak 
yapılabileceğini beyan ve Hükümet binasmda-
Adalet Dairesi için ayrıca bina yapılacağı beyan 
ve gereken yeri gösterin, onu da ayrıca yapaca
ğız demişlerdir. 

Hükümet konağı iki kat olarak yapılmış, ada
let teşkilâtı bugün metruk hastanenin bir pavi-
yonunda elîm bir vaziyette çalışmaktadır. Yer-
sarsıntısı tahsisatı için açılmış olan 737 sayılı 
bölüme eğer sıfır korsak, bunları ümitsizliğe dü
şürmüş, olacağız. Yukarda 10 000 lira bir tasar-. 
ruf yapılmıştır. Bu tasarrufun bu fasla nakle-. 
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dilmesini ve faslın açık bulundurulmasını, ica-
bederse munzam tahsisatla karşılanmasını bil
hassa rica ederim. Bu faslın kapanmamasını ve 
mükerrer 736 numara olarak kabulünü ve bu 
mükerrer bölüme yukarda tasarruf edilen on bin 
lirayı koymak suretiyle kabulünün muvafık 
olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Siz bu mevzu üzerinde mi ko
nuşacaksınız, yoksa 737 nci bölüm de mi? 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 
Hava meydanları için konuşacağım. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALI Rİ
ZA ERTEN) (Mardin) — Böyle bir teklif için 
50 imza ister. 

LÛTFÎ GÖRREN (Bolu) — Tahsisat iste
miyoruz, tasarruf edilen tahsisatın bu bölüme 
yazılmasını istiyoruz. Komisyon kabul buyurur-
sa bu faslm açık bulundurulmasına rica ediyo
rum. 

BÜTÇE K. BAŞKANI RIZA ERTEN (Mar
din) — Bu zaruretin Hükümet tarafından be
yan edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sordukları şudur: Yersarsıntısı 
dolayısiyle inşasına başlanmış olan resmî binalar 
ikmal «edilmemiştir, hurada tahsisat sıfırdır, 
madde de kaldırılmıştır, bunlar ne olacak? Di
yorlar. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
lan (îzmir) — Efendim, bunlar devamlı hiz
metler olduğu için bu sene bütçenin tanzimin
de Maliye Bakanlığının telkinine uyarak bu bö
lüm kaldırılmıştır. Bundan sonra yer sarsıntı 
bölgelerinde de yapılacak olan resmî binalar, 
diğer binalar gibi yeni yapı ve esaslı onarmalar 
bölümünden verilecek ödeneklerle yapılacaktır. 

LÛTFI GÖREN (Bolu) — 731 nci bölümdeki 
1 750 000 liralık, Adalet Bakanlığına ait tah
sisatı da buna dâhil mi? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN ( Devamla) — Programlarını bilmediğim 
içiftjbir şey söyliyemem. 

B. 
737 

Lira 
5367 sayılı Kanun gereğince ha
va meydanları yapımı için giri
şilecek yüklenmeler karşılığı 10 000 000 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim, hava meydanları yapımına taallûk eden 
bu bölüm dolayısiyle hendeniz bir noktaya te
mas etmek istiyorum. 
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Ha#a meydanları projeleri yajMİntası işi bir 

eenehi firmaya verilmiştir, İşin projelerinin 
yapılması ve kontrolü hakkı Vestinghavz ismin
deki bu ecnebi firmaya bir mukavele ile verilmaş 
ve kendisine 4>5- milyon lira ödenmesi kararlaş
tırılmıştır. Halbuki işin heyeti mecmuası 45 - 50 
milyon lira arasındadır. Bu miktar üzerinde 4,& 
milyorL lira proje ve kontrol masrafı ödenmiş 
olması hemen hemen % 10 a tekabül eder. Hal
buki bizde alelûmum kontrol hakkı % 3,5 ni
hayet 4 tür? Niçin bu miktar para verilmiştir; 
Bu hususta Sayın Bakanın bizi tenvir etmesini 
rica ederim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (îzmir) — Hava meydanları inşaatı Ulaş
tırma Bakanlığı tarafından idare edildiği sıra
da J- G. Whıte firmasiyle, arkadaşımın da bil
dirdiği gibi mukavele aktedilmiştir. Hava mey
danı işi bizim için yeni bir mevzu olduğu ve bu
rada uçuş emniyetini vücuda getirecek bir te
sise de lüzum hulunduğu için bu firma ile mu
kavele aktedilmiş ve firma projeleri hazırla
mıştır. J. G. White Firması ile okdolunan mu
kavele 12 Ocak 1950 tarihinde sona erdiği ve 
mukavelenin de yenilenmesine lüzum görülmedi
ği için, biz bu işleri kendi teşkilâtımız ve anga
je ettiğimiz sekiz mütehassıs mühendisle yürüt
mek üzere gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — 737 nci bölüm kabul edilmiştir. 

B. 
738 

Lira 

761 

766 

767 

769 

775 

Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve eldeki istasyonun ıs
lahı, genişletme, değiştirme ve 
düzeltme her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îl ve köy yolları yapımı için 
•özel idarelere (Tevzi şekli Ba
kanlar Kurulu karariyle yapılır) 7 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Demiryollar 24 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Limanlar 7 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5414 sayılı Kanun gereğince is
kele ve ufak barınaklar yapımı 
karşılık ve giderleri 1 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Meriç su işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

000 000 

208 720 

602 000 

500 000 

50 000 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlar, şimdi Bayındırlık Büt
çesinin su işleri faslına gelmiş bulunuyoruz. Sa
yın Bakan umumi görüşmede hu hususta bâzı 
mütalâalarda bulundu. Ben de söz istedim. Fa
kat 15 - 20 alkış, 15 - 20 kâfi, kâfi sesi, bu ko
nuşmama mâni oldu. 

Arkadaşlar, fasıllar üzerinde konuşmalar, 
Bakanın burada umumi şekilde konuşmasından 
sonra başlar. Fakat buna imkân olmuyor. Ba
kan, umumi konuşmasında o kadar hatalara, 
yanlış fikirlere saplanalbilir ki, o konuşma Ca
kanın düşmesini mucip olabilir. 

BAŞKAN — Yalnız bu fasıl üzerinde konuş
manızı rica ederim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Nitekim geçen sene Sayın Şevket Ada-
lan arkadaşımızın, Maliye Bütçesinin üzerinde
ki konuşmalarıdır ki, Hasan Saka Hükümetinin 
o akşam istifasını mucip olmuştur. Ne malûm
dur ki, bugünkü konuşmaları da aynı neticeyi 
tevlit etmiyecektir? Halkla temas ediyoruz, di
yorlar ki, niçin konuşmuyorsunuz? 

BAŞKAN — Muammer Bey, bu madde üze
rindeki mütalâanızı söyleyiniz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Su işlerinden konuşacağız. (Sudan ko
nuşuma sesleri) Diyorlar ki, su işlerinden niçin 
konuşmuyorsunuz ? 

BAŞKAN — Bu mevzuları iyi bilen bir ar
kadaşsınız, !bu itibarla mevzu dâhilinde kalma
nız lâzımdır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — îyi bildiğim içindir ki, içtüzük hüküm
lerine riayet ederek konuşuyorum. Sudan bah
sediyorum. Su işlerinde olduğu gibi diğer ba
hislerde de niçin konuşmuyorsunuz diyorlar. 
Bu vaziyet karşısında konuşmak, ilk defa M«c-
lüs müzakerelerinde de arzettiğim gibi, hakika
ten hüyük bir çile doldurmaktır. 

BAŞKAN — Hiç de böyle değildir. Yalnız 
bu bütçede 32 arkadaş söz almış ve istedikleri 
gibi konuşmuşlardır. Burada söz söylemek her
kesin geniş hakkıdır ve bu hakka riayet edil
mektedir. Sözünüzü bölüm hakkında söylemeni
zi rica ederim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Arkadaşlar, Türkiye'nin büyük nehirle
rinden birisi Gediz Nehri, büyük ve mühim 
vadilerinden birisi de Gediz Vâdisidir. Eğer bu-
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| radan trene binip de izmir'e gidenler varsa İçi' 

nizde, Uşak ve Eşme'yi geçtikten sonra mümiit 
feyyaz yeşil bir vadiye girersiniz. Alaşehir'den 
başlıyan bu yeşil vadi, Gediz Vâdisidir. iki, üç 
bin sene evvel bu vadide büyük bir medeniyet 
yaşamış büyük ümranları vücuda gelmiştir. 
Alaşehir, Flâdelfiya, daha ileride Şart birer me
deniyet merkezi idi, bunlardan daha ileride, 4Ü 
kilometre ilerde, Manisa ve kasaba.. Bundan 
beş, altı yüz sene evvel harblere sahne olan bu 
yerler iki, üç bin sene evvel dünyanın en zengin en 
mamur bir vadisi idi. Bugün bu topraklar 
acıklı bir durumdadır, 25 seneden beri Cumhu
riyet devrinde bu vadide ümran eserleri isteni
len şekilde tertiplenerek mydana gtirilmiştir. 

I Dört sene evvel Gediz meselesi ele alınmış 
I ve Alaşehir çayından başlıyan Gediz nehrine 

amuden gelen çaylarla Gedizin mecrası dolmuş 
ve etrafına mütemadiyen zarar verecek bir hale 
gelmiştir. 

I Sayın Incedayı Bakan oldukları zamanlarda 
I artık bu nehrin ele alınmasını ve bu vadinin 
I sulanması şöyle dursun, hiç olmazsa bu çayların 
I tahribatından kurtarılmasının temin edilmesini 
I istemiştik. Dediler ki, Gediz nehri ele alındığı 
I zaman bu çevre de nazarı dikkate alınacaktır. 
I Sayın Kasım Gülek geldiler; mâruzâtımıza tah

riri olarak cevap verdiler; B. M. Meclisinden 
I 165 milyon liralık tahsisat istiyeceğiz. Bu tahsi-
I sat verildiği takdirde o zaman Gediz Nehri de, 

Alaşehir çayı ile ona amut olan çaylar da ele 
alınacaktır. 

I Sayın Kasım Gülek gittiler, Sayın Nihat Erini 
geldiler. Kendilerinden aynı şekilde, tahriri 

I mektup aldık, B. M. Meclisinden 160 milyon 
I liralık tahsisat çıktığı zaman Alaşehir çayı da 

ıslah edilecektir, diyorlardı. Yine seneler geç
ti. 

I Geçen sene, aynı arkadaşımız Şevket Ada-
I lan'a bunu sordum, bu sene ele alamadık, fakat 
I 1950 senesinde Alaşehir çayını da ele alacağım, 
I dediler. Bakanların verilmiş tahriri cevaplan 
I vardır, Büyük Millet Meclisine karşı taahhütle-
I ri vardır.. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
I LAN (izmir) — Ne taahhüdü varmış? 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Ora-
I da konuşuyorsunuz, sonra da ne taahhüdü var-
I mış diye soruyorsunuz, Şevket Adalet. Ben 
I hep bu mevzuu konuşuyorum, ve bu taahhüdü 

— 964 — 



B : 52 21.2 
hatırlatıyorum, anlatıyorum, başkan da bana I 
sadede gelmemi söylüyor, bunu anlamıyan kim
se kaldı mı? 

BAŞKAN — Bakan sözünüzü işitmiştir ve 
ne taahhüdü olduğunu sormaktadır. Riyasete 
söz söylemeye hakkınız yoktur. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Şim
di burada vermiş oldukları malûmattan öğreni
yoruz ki, Alaşehir çayı 1950 senesinde ele alın
mamış olup mûtaakıp senelerde ele alınacaktır. 

Dediler ki; Alaşehir ovasında, 10 000 hektar 
yani 100 000 dönüm, Salihli ovası 26 000 hektar. 
Alaşehir ovasında 600 000 dönüm sulanabilecek 
arazi vardır. Bunun 200 000 dönümü sulardan 
zarar gören arazidir. 200 000 dönüm arazi Ge
diz ovasının Alaşehir ovasının en münbit kıs
mıdır. Bu arazi yan çaylardan zarar görür bir 
halde bulunmaktadır. Bu 200 000 dönüm arazi 
dönüm başına 200 lira verse senede 20 milyon 
lira eder. Bu memlekete millî bir irat temin ede
cektir. Yan dereler ve çaylar bu mıntakada ge
çilmez bir haldedir. Denizli'den Alaşehir'e ge
len Sarıgöl çayı her sene 4 - 5 tane kurban ver
mektedir. Köylüler kasabaya gelirken, kasaba
dan kasabaya giderken bellerine kadar soyun
mak ve bu kış gününde suyun içine girerek ora
dan geçmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. 
Şimdi, verilmiş olan katî teminata rağmen sene
den seneye, bırakınız iktisadi bakımdan, ticaret 
ve sağlık bakımından; millî gelir bakımından 
en aşağı 20 milyon lira irat temin edecek olan 
bir mmtakanm bu şekilde ihmal edilmesi doğ
ru değildir. Ve hele Hükümetin, her sene resmî 
mektuplarla Bayındırlık Bakanlığı namına yap
mış olduğu bir taahhüdü, seneden seneye talik 
etmesi ve bizzat Şevket Adalan arkadaşımızın 
geçen sene bu kürsüden Alaşehir çayının 1950 
senesinde ele alınacağı hakkındaki vâki beya
natına rağmen şimdi bunu buradan mûtaakıp 
senelere talik etmesi, asla caiz değildir. B. M. 
Meclisinin bir üyesi sıfatiyle, B. M. Meclisine 
karşı yapılmış olan bu taahhüdü ve buna benzer 
taahhütleri seneden seneye talik etmek hususu
nu buradan protesto ediyorum. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, ben 
Muammer Alakant gibi sudan değil, sulardan 
bahsedeceğim: I 

Şimdi sayın arkadaşımızın konuşmasına bak
tım da benim oturup ağlıyacağım geliyor. Mani
sa ovasına 5 900 000 lira, Gediz çayına, Me- | 

.1960 0 : 2 
nemen kısmına ise 7 milyon lira; yani buyur
dukları sahaya 12 milyon lira verilmiş oluyor. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Ne zaman? 
EMÎN SOYSAL (Devamla) — Bugüne ka

dar Maraş'ta Elbistan - Afşin ovası var. Geçen 
gün bu ovanın etüdünün yapılması için yeni 
emir verdiler. Bugünkü şartlar içinde etüd em
rinin verilmesi bile bizi sevindirdi. Ne olur 
bu on iki milyonun iki milyonunu oraya verse-
lerdi; bizi sevindirmiş olurlardı ve biz böyle 
inkâr yoluna da sapmaz şartlar içinde ancak te
şekkür ederdik. Hükümet için istifa mevzuu-
bahis olmaz, bunu söylemek yersiz ve mânâsız 
bir mantık hatası olur. 

Dr. AZÎZ KOKSAL (İçel) -* Tek parti zih
niyeti ile yapılan su teşkilâtımız şimdiye kadar 
hiçbir verim vermedi. Milyonlarca liramız ba-
dehava sarfedilmiş addedilebilir. 

Şimdi arkadaşım Emin Soysal işte filân yere 
yedi milyon lira, falan yere 5 milyon lira veril
di ki, ceman 12 milyon lira eder. Maraş'in fi
lân yerine hiçbir şey verilmedi, ne olurdu bu
nun 3 milyoncuğu buraya verilseydi, biz şimdi 
alkışlardık, diyorlar. Zaten bu zihniyettir ki, 
bizim bu su teşkilâtımızı itmam ettirmedi. Ve 
semere verdirmedi. Her milletvekili kendi mın-
takasına bir şey tahsis ettirmek kasdiyle ileriye 
bir şey atarsa memlekette taali olmaz. 

Bu memlekette kalkınma istiyorsak, evvelâ 
veıimli yerleri ele almak ve oradan istihsal 
gayesiyle elde edilen serveti diğer yerlere sarf-
etmek lâzımdır. Verimsiz yerlere sarfedilen pa
ra bu milletin erken kalkınmasına mâni olmuş
tur. Onun içindir ki; dünyanın en münbit ovasını 
teşkil eden Çukurova bu zihniyelte hareket 
edilirse hiçbir zaman istenilen randımanı vere
mez ve kalkınamaz. Şimdiye kadar ovanın bağ
rını delik, deşik, bütün sıtma membaı yaptık, 
zavallı köylüler kendi kendilerine kendi güzer
gâhlarından geçemiyecek bir hale geldi. 3 - 5 ki
lometrelik yer dolaştıktan sonra ancak yerlerine 
geçebiliyorlar. Gelişi güzel sarfiyat da hiçbir se
mere vermedi, bu para Çukurovaya tahsis edil
miş olsaydı, Buğdayını, pamuğunu, arpasmı 
hepsini... 

BAŞKAN — Konuşmanız bu bölüme mütaal-
lik değil, bendeniz tüzüğe göre hareket etmeye 
mecburum. Onun için müsaade buyurun. 

Dr. AZÎZ KOKSAL (îçel) — Su işleri bö
lümüdür, konuşabilirim. 
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BAŞKAN — Bu bölüme mütaallik konuşun. 

775 bölüm Meriç sularıdır. Umumi su işleri de
ğildir. 

Dr. AZİZ KOKSAL (îçel) — işte vaziyet 
budur, sulama işlerimiz yolunda gitmiyor, bu 
zihniyetten fariğ olmamız lâzımdır. 

BAŞKAN — 775 nci bölüm kabul edilmiştir. 

B. Lira 
776 4373 sayılı Kanun gereğince taş

kın sulara ve su baskınlarına 
karşı yapılacak korunma gider
leri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

778 3132, 4100, 4648 ve 5259 sayılı 
kanunlar gereğince yapılacak su 
işleri giderleri 16 260 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Ahmet Ali Çınar. 
AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Efen-

dim, bu madde büyük su işlerimize tahsis etti
ğimiz paraları ilgilendirmektedir. O sebeple 
burada mâruzâtta bulunmak istiyorum. 1937 
yılında büyük su işlelrine başlanmış, otuz bir 
milyon lira ilk defa, sonra bir miktar daha, ni
hayet 121 milyon lira verilmiştir. Bu para sar-
fedildikten sonra da bir zamanlar Yüksek Mec
lis 165 milyon lira daha bu işe tahsis etmiştir. 
120 milyon liranın nerelere sarfedileeeği tesbit 
edilmediği cihetle, 121 milyon lira tamamen 
plânsız bir şekilde sarfedilmiştir. Bilhassa bu
rada teknik değil, siyasi cereyanlar bu para
nın sarfına âmil olmuştur. 

Bursa Ovasında, dün de arzettim, hulasaten 
şimdi de arzedeyim. 

BAŞKAN — Rica ederim dün görüştüğü
müz şeyleri tekrar etmeyiniz. 

AHMET ALİ ÇNAR (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz, başka bir şeydir. Eğer "hudut 
dışına çıkarsram o vakit ikaz edersiniz. 

Bu ovada sulama yapılmıştır ve bu sulama
da regülâtörler hatalı değildir, kanallar hatalı 
değildir, TÜTk mühendisi burada vazifesini îıa-
tastz olarak yapmıştır. Fakat burada sulama 
yaptıran âmiller tamamiyle siyasidir, Sayın 
Bakan dediler ki: Bu işi ilk defa yapıyorduk 
hatalı olacağı tabiî idi. Halbuki Türk mühen
disleri hata yapmadılar ama bu işi yaptırmaya 
âmil olan, siyasettir. Bakınız burada sulamaya 
sarfedilen para hakkında Bayındırlık komisyo

nunun tesbit ettiği şey nasıldır [diğer 6 sula
ma mevzuuna sarfelilen 3 milyon lira kadar 
bir para tamamen ve hiçbir işe yaramamak 
üzere heder edilmiş sayılabilir, bu havzada su
lamadan ziyade ıslah lâzımgelirdi] demekte
dir. Bu 3 milyon lirayı bugünkü ölçülere göre 
değil, 1939 dan evvelki ölçülere göre mütalâa 
etmek lâzımgelir. 

Sonra arkadaşlar, bu programsızlık yüzün
den siyasi cereyanlarla sarfedilen 120 milyon 
lira hiçbir veçhile iyi bir netice vermemiştir. 
165 milyon lirayı tekrar Meclisten Bakanlık 
istediği zaman, Bayındırlık komisyonu bu iş 
üzerinde hassasiyetle durmak lüzumunu hisset
ti ve 165 milyon liranın nerelere ve ne ölçüde 
sarfedileceğini tesbit etti. Bu şekilde tesbitten 
soma Adana'ya bu 165 milyon liradan baraj 
ve sulama için düşen 25 milyon lira kadar bir 
paradır. Bu 25 milyon lira sene be sene, hattâ 
ay be ay büyümüş ve 150 milyon lira olarak 
karşımıza çıkmıştır. Bunun 23 milyonu da do
lardır. Şu halde Büyük Meclis bir emrivakiyle 
karşı karşıyadır. 25 milyon lira tahsis ettiği 
bir iş, Meclise rağmen 150 milyon liraya iblâğ 
edilmektedir. Bunu Yüksek Meclisin ıttılaına 
arzediyorum ve bul Adana Ovası için şimdi 150 
milyon liranın sarfının çok lüzumlu olduğunu 
izah ettiler, onun için Adana Ovası hakkında 
Bayındırlık Komisyonunun raporundan birkaç 
pasaj okuyacağım. 

[Seyhan Ovasının sağ sahilinde 180 000 dö
nüm araziyi sulayacak tesisat bugün hazır ol
duğu halde ancak bu arazinin üçte biri sulan
maktadır.] Şu halde elimizde kanalımız, regü
lâtörümüz ve bütün tesisatımız olduğu halde 
sulamamaktayız. Yine Seyhan'ın suları denize 
akıp gitmektedir. Şimdi de sayın bakan burada, 
sulamak için su akümüle etmenin zaruri oldu
ğunu ifade ettiler. Halbuki biz sulama mev
siminde Seyhan'ın sarfiyatının, Adana Ovasını 
zeriyatma göre, pirinç ve şeker kamışı hariç; 
çünkü her nebatın ihtiyaç gösterdiği su miktarı 
değişir, bugünkü pamuk zeriyatı için Adana 
ovasına beleğan mabelâğ kâfi gelecek su Sey
han'da mevcuttur ve denize akıp gitmektedir. 
Böyle olunca, suyun iddihar edilmesi fuzulidir. 
Bu fuzuli işi izah için de şeker kamışı, pirinç 
ekeceğiz deniyor. Bu, bir izahtan gayri bir şey 
değildir. 
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Sonra buraya tahsis edilen para hakkında \ 

komisyon raporunda şöyle denmektedir: [10 
milyon lira kadar sulama tesisatına sarfedilirse 
yeniden 300 000 dönüm arazinin sulanacağı ve 
bu suretle 450 bin dönüm arazinin sulanması, 
ki bu Adana ovasının yarısıdır, kabil olacağı 
ve program devresi içinde bundan fazla bir su
lamaya ihtiyaç görülmiyeceği de anlaşılmakta
dır.] Bunu komisyon bu suretle tesbit etmiş ve 
bunu tesbit ederken de Bakanlık mütehassısları 
bulunmuştur. Bakanlığın mütehassısları aynı 
fikre iştirak etmişlerdir. Bu devre içinde Adana i 
ovası için 15 milyon lira baraj için, 10 milyon 
lira da sulama işleri için ki ceman 25 milyon li- I 
ra tahsis edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, j 
kısa bir zamanda huzurunuza 150-200 milyon j 
lira olarak Büyük Meclise aksetmiştir. Bu hususu 
böylece arzediyorum. Arkadaşlar, görülüyor ki 
Adana ovası suya fazla derecede muhtaç değil
dir, yani mevcut suyu vardır ve şimdilik kâfi
dir. Memleketin birçok yerlerinde çeşitli ihti
yaçlarımız vardır. Bugün Meclisin havasından 
müşahede ettik ki, bütün arkadaşlarımız seçim 
bölgelerinin birçok dertlerini burada ifade et
tiler ve deva arıyorlar. Bakan, cevap olarak di
yor ki ; tahsisatımız yoktur. Ben kendilerinden 
soruyorum, tahsisatımız yok derken 150 milyon 
liranın bu kadar âcil ve bu kadar lüzumlu işler 
dururken, her zaman tekrar ettiğim ve her za
man tekrar edeceğim gibi, kendisini aylar için
de amorti edecek masraflar varken, inşaatı beş 
sene sürecek olan sulama işleri üzerinde çalışıl
ması ve bu zihniyetle 15 sene sürecek olan bir 
işe para ve emek sarfedilmesi ve bütün bunları 
haklı gösterecek bir mütalâa serdedilmesi, ciddî 
olarak kabul edilmez. 

Sonra fikri sabitten bahsettiler. Bu hususta 
ben, hakikaten bir fikri sabit halindeyim, ama 
15 senedir bu memleketin susuz topraklarını ka
rış karış çarıkla gezmiş, milyonlarca insanın 
kara kaderinin kıyılarında tecellisini müşahede 
etmiş ve etrafındaki insanlara sarfedilen kinin 
parasiyle koruyacak bataklıkları görmüş ve bu 
suretle fikri sabite sahip olmuş bir insanım. 

Benim fikri sabitim memleketin, binlerce in
sanın :stırabmdan, dertlerinden, ihtiyaçlarından, 
ileri gelmektedir. Sayın Bakanın fikri sabiti ise 
kendinin ufak muhitinden aldığı intihalardan 
ibarettir. Bunu da arzetmek isterim. 

Sonra; sayın Bakan buyurdular ki, ben bu 
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işin isabetine kaniim ve bunun bütün vebalini 
üzerime alıyorum. Sayın arkadaşlar; biz Bayın
dırlık Bakanından, sayın arkadaşımızdan. sariK* 
rakamalar isterdik; şu şu şu oldu, bu işlere bu 
kadar para sarf edilmesi icabeder. 150 mi1 yon 
liranın, 200 milyon liranın büyük vebalini bir 
insan çekemez arkadaşlar. Bilhassa bu fakir 
memleketin 150 milyon lirasının vebalini çek
mek, t i r insan takatinin fevkindedir. 

Sonra mütehassıslardan bahsettiler; Ahmet 
Çinar bu işte yalnız kalmıştır, dediler. 

Arkadaşlar; Bunu tamamen bir memleket dâ
vası olarak arzediyorum,""politik, en ufak bir 
endişe olmadan samimî olarak arzediyorum. 

Mütesassıs şöyle demiştir, mütehassıs böyle 
demiştir, diye işlerimizi gevşetmiyelim. Müte
hassıs bizde daima paratoner olmuştur. Yaptı
ğımız her hangi bir hatayı kapatmak için da
ima bir mütehassısın fikrine bu paratonere 
sığınmaktayız. Binaenaleyh bir mütehassısın 
böyle demesi bizi bağlamaz. Ayrıca mütehassıs
ların kanaatleri ve fikirleri o memleketteki im
kânlara göre kıymetleri taşır, binaenaleyh mü
tehassısların fikir ve kanaatleri başka bir mem
lekette mevcut imkânlar içinde, meselâ Amerika 
şartlarına göre, İngiliz veya Fransız şartlarına 
göre tahakkuk etmiştir. Ama bizim imkânları
mız başkadır. Bugün Amerika'da her mevzu ele 
alınmıştır, hattâ bugün Amerika'da kendisini 
70 senede amorti edecek mevzular ele alınmak
tadır, bizde ise aylar içinde kendisini amorti 
edecek mevzular vardır. Teferruata girmiş olu
rum diye arzetmekten çekiniyorum. Kendi se
çim bölgemde Söğüt Gölü vardır, 50 000 dönüm 
vüsatindedir. 600 metrelik galeriyle bu bataklık 
kuruyacak durumdadır. Bakanlığın, keşifleri de 
yarım milyon, altı yüz bin civatşy^gİTr. 

BAŞKAN — Teferruata geçmeyiniz. 
AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Köyler 

için de amorti edileceğini izah etmek istiyorum, 
yarım milyon sarf edeceğiz, bir yılda beş mil
yon gelecektir. Bu sebeple mütehassıslardan 
istifade edelim. Ama muhakkak bu mütehassıs 
dedi diye memleketin ihtiyaçlarını yalnız ve 
yalnız mütehassısın fikrine bağlamıyalım. Son
ra bu barajın yapılmasını teklif eden bir firma
dır. Firmayı da bu barajı yapacağız diye çağır
mışız. Binaenaleyh onlar bu ovanın ıslahı başka 
türlü yapılır mı diye düşünmemişlerdir.. O, ba 
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rajı tetkik etmiştir, çünkü biz ondan barajı is
tiyoruz. 

Mütehassıs bahsine gelince, bu, benim en çok 
üzerinde durduğum bir bahistir. Misal arzetmek 
isterdim, fakat vakit yoktur. 

Dr. AZİZ KOKSAL" (İçel) — Adana sulama 
teşkilâtına ait sözlerimin bir çoğunu arkadaşım 
Ahmet Çınar Bey arzettiler. Ben de bu sebeple 
bunun üzerinde fazla durmıyaeağım, yalnız bir, 
iki noktayı tebarüz ettireceğim. Bir sermayedar 
sermayesini rasgele etrafa saçmaz, randıman ve
recek yerlere hasreder. Biz Devletin parasını 
bütün Türkiye'ye serpiyoruz, randıman almıyo
rum. işte bu randımansızlık bizi kalkmdırmıyor, 
çiftçimizi kalkındırımyor, halkımızı sefaletten 
kurtarmıyor. 12 senedir Adana, bilhassa Tar
sus Ovasının her tarafına kanal yapıldığı, teş
kilât hemen hemen tamam vaziyete geldiği hal
de, bir türlü bunu işletmedik ve işletmiyoruz. 
Çünkü bir yere tahsis edeceğimiz parayı tutup 
bu sene Silifke'ye, öbür sene Antalya'ya, diğer 
bir sene Ege sahillerine sarfediyoruz, öbür se
ne başka yere sarfediyoruz. Böylece verilen 
paraları üç senelik, iki senelik, dört senelik, beş 
senelik bir programla bir mmtakaya sarf etsek de 
randıman alsak 12 senemiz israf edilmezdi, ne 
para israf edilirdi, ne de vakit. Çukurova 12 
senede bir cennete çevrilseydi daha iyi olma', 
mı idi?. Artık bu sakim usulden vazgeçelim. 

Diğer hususları Ahmet Çınar Beyefendi söy
ledikleri için ben artık fazla bir söz söylemiye-
ceğım. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Muh
terem arkadaşlar, memleket su işleri için gö
rüyoruz ki, bütçede faslı mahsusunda 16 milyon 
liralık tahsisat konmuştur. Bu 16 milyon lira
dan yalnız 13 400 000 lirası yeni payı ve esaslı 
onarmalara ait bulunuyor. Bu kâfi değildir. Bcı 
kadar tahsisatla bu memleketin su işleri ileri 
götürülemez, memleket sulara kavuşamaz. 

»Şimdi arkadaşlarım, yine hepiniz biliyorsu
nuz ki, bu yıl kuraklık yüzünden hariçten kaç 
bin ton zahire getirttik, memleketten bu kad;1 v 
para ve döviz çıktı. Sebebi; kuraklıktır. Türkler 
bu yurda yerleşti yerleşeli bu kuraklıkla karşı 
karşıyadır. Fakat maalesef geçmiş devirlerde »u 
işleri ile çok alâkalanmamışız. 

Bize intikal eden ve bizde büvet denilen ufak, 
büyük su barajlariyle, bentleriyle hie alâkadar 
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olmamışız ve hiç. ibret almamışız. Sık sık ku
raklığa uğramışız, yine de ibret almamışız. Ni
hayet Cumhuriyet devrinde su işlerini ele al
dık. Bunda birçok mevani de zikredilebilir. 

Bâzı arkadaşlarımız diyorlar ki (tahsisatı 
şuraya buraya serpmeseydik ve ençok verimli 
yerlere tahsis etseydik de, sarf ettiğimiz para-' 
larla, lâyikiyle verim alsaydık daha iyi olur
du). Vatandaşlar ise; (Mademki bu Devletin 
bütçesine bizler de bütün varlığımızla katılıyor 
ve karışıyoruz. O halde bizler de su feyzinden 
istifade etmekte haklıyız) diyorlar. Bunu söy-
liyen Sayın Doktor Aziz Koksal haklı olabilir. 

BAŞKAN — Yeniden konuşma açmadık. 
Arkadaşlara cevap vermeyin, bu bölüm hak
kındaki düşünce ve arzunuzu ifade edin. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Arkadaşlara cevap vermiyorum. Mütalâaların 
hangisi doğru, hangisi haksız onu tahlil ede
ceğim. 

BAŞKAN — Bütçenin Heyeti Umumiyesini 
görüşmüyoruz. Bu bölümü müzakere ediyoruz. 
Cevaplamayı bırakın, Bu bölüm hakkında ken
di düşüncelerinizi söyleyin. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Onları cevaplamıyorum, duyduğum şeyleri, ka
rihamdan çıkan şeyleri efkârı umumiyeye ve 
huzuru mecliste arzedeceğim. 

BAŞKAN — Su işlerinin heyeti ıımumiyesi 
hakkında görüşme, kapanmıştır. Bölümleri mü
talâa ediyoruz. Bölüm üzerindeki noktai nazarı
nızı ifade edin. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Bölüm üzerindeki esbabı mucibemi arz edece
ğim. Ne yapayım, .konuşmıyayım mı? Konuş
ma derseniz ineyim. 

BAŞKAN. — Şu arkadaş bunu dedi, filân 
arkadaş bunun hakkında şunu söyledi... Onları 
bırakın. 

İBRAHİM REFİK Soyer (Devamla) — 
Efendim, Devlet tüccar olsa, eğer başında Mil
let bulunmasa parayı en verimli yere ve istedi
ği şeye sarfedebilir. Hattâ zahmetsiz yerlere 
sarfedebilir ve daha çok kazanç temin ede
bilir. Ama Devlet, bir millet idare ediyor. Alı
nan paraları yalnız verimli yere değil, az ve
rimli de olsa memleketin refahını, halkın asrın 
icaplarına göre yaşama icaplarını temin etmek 
lâzımgelir. Onun için bendenizin kanaatime 
göre bu parayı muhtelif senelerde muhtelif yer-
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lere tevzi ederek halkın su ihtiyacını temin 
etmek lâzımdır. Bu da bu tahsisatla olmaz. 
Bu tahsisat 13 milyon liradır. On senede niha
yet 130 milyon eder. B,ugün görüyoruz ki, 130 
milyon lira yalnız bir baraja kâfi gelmiyor. 2 
milyonluk, 10 milyonluk, 20 milyonluk, 30 mil
yonluk baraj da var binaenaleyh, bu tahsisatla 
bu işler ileri gitmez. 

Bendeniz geçen sene Bayındırlık Bakanlı
ğına bir soru açmıştım, demiştim ki: « Bütçele
re konan tahsisat, memlekette yapılacak büyük 
barajların ancak bir ikisine kâfi gelebilir. 
Buna nazaran memleketin her tarafındaki 
barajların, su işlerinin, bentlerin inşasını ele 
alacak ve yapacağız. Ama daha elli sene bekle
meye bu işin tahammülü kalmamıştır. Dünya 
değişmiştir. Djin köyüne eşekle giden halk za
mandan kazanmak için şimdi otomobille git
mektedir. Binaenaleyh bir an evvel neticeye 
vâsıl olmak icabeder, Dedim ki; kâfi tahsisat 
konsun bunu seneden seneye artırsınlar. Bu bi
zim kendi kaynaklarımızla mı mümkün olur, 
yoksa Marshall Plânına müracaat etmekle mi 
mümkündür bunu araştıralım. Eğer bizim ele
manlarımız buna kâfi gelmiyorsa elemanı da ha
riçten temin etmek yoluna gidelim, bunlar müm
kün değil midir diye», sardum. Sayın bakanı
mız (buradan tahsisat kaynağı bulmaya çalışa
cağız icabederse milletlerarası kredi teminine 
çalışacağım dediler. Hattâ Marshall Plânına da 
başvuracağız, lüzum görürsek nıütahassısları da 
celbedeceğiz) dediler. Ve benim, Kurultayda 
alman su işlerinin toptan ele alınmasına dair 
olan kararın da tatbiki lâzımdır yolundaki mâ
ruzâtıma karşı da «evet, tatbik edeceğiz» demiş
lerdi. Bu zabıt yanımdadır. Bugün görüyoruz 
ki, Bütçe 13 milyon lira ile huzurunuza geldi. 
Ben kanaat ediyorum ki, bu gidişle bu mem
leketin su işleri ele almamıyacaktır ve istihsal 
arttırılamıyaeaktır; istihsalin arttırılamama-
sı yüzünden bu memlekette kalkınma olamıya-
eaktır. Bir. memleketin kalkınmasında en mü
him âmil istihsaldir. Bu tahsisatla ne yapabile
ceksiniz diye sordum, söylemediler, ancak bâ
zılarına temas ederek geçtiler. 

Şimdi arkadaşlar, benim asıl a'rzetmek iste
diğim şudur: Ben biliyorum ki; buraya tahsisat 
koyamayız, ancak 50 kişilik bir takrirle bütçe 
üzerinde değiştirme yapmak mümkündür, on-
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I dan aşağı milletvekilinin imzaladığı takrirle 

bütçede değiştirme teklif edilemez. 
Fakat 50 kişilik imza da toplasak bugün bu 

müstacel zamanda bu iş olamaz. Bunları huzu
runuzda arzetmekten maksadım, sayın Bayın
dırlık Bakanının bu memleketin kalkınmasının 
en birinci âmili olan su işini kurultayın verdiği 
karar veçhile bir an evvel; Marshall Plânına mı 
müracaat edilecek yoksa istikraz mı yapılacak, 
hangi kaynaklardan-tedarik edilecekse edilsin 
memleket suya kavuşturulsun. 

1 Anadolu'da bir darbımesel vardır: Kızıl İr
mak akar gider, yürekleri yakar gider. Evet yü* 
rekleri yakar gider çünkü Kızıl îrmak akar fa
kat sağındaki ve solundaki arazi sulanamaz bir 
haldedir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (İzmir) — Muammer Alakant'ın, bir Hü
kümet değişikliğini şahsıma ait bir mesele gibi 
telâkki etmesini hakikaten anlıyamadım. Haki
kat a uymıyan ve mevzula hiçbir ilgisi olmıyan 
bu konuşmayı yersiz bulduğum için üzerinde 
durmak lüzumunu dahi hissetmiyorum. 

Arkadaşım; Gediz mevzuunun önemini bura
da belirttiler ve bu Gediz Havzasında şimdiye 
kadar hiçbir şey yapılmadığını ifade ettiler ve 
geçen sene de Alaşehir yan deresinin 1950 yılın
da ele alınacağını ifade ettiğimi söylediler. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT {Manisa) 
1 — İstenilen miktarda ve kâfi mertebede dedim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Alaşehir yan deresi hakkın
da böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum; 

I arkadaşlarıma sordum onlar da hatırlamıyorlar, 
I Gediz Havzasının önemini biz de takdir et

tiğimiz içindir ki, Seyhan ve Sakarya havzala
rından sonra bu havzanın umumi amanejman 
pânlarını yapmak üzere etüdler yaptırdık, ya
kında bitecektir. Bu havzada mevcut altı yan 
dereden birinin ıslahı bitmek üzeredir, biri 
eksiltmededir. Birinin de önümüzdeki yılda ele 
alınacağını ifade ettim. Bu mevzuda arkadaşımı 
insafa davet etmek isterim, Türkiye'de su işi 

| yalnız Gedizden ibaret değildir. 
Ahmet Çınar arkadaşım, yine evvelce söyle

diklerini tekrar ettiler. Üçüncü defadır kî  
karşılıklı olarak bu mevzuu münakaşa ediyoruz. 
Anlaşılıyor ki, birbirimizi ikna etmeye imkân 

I yoktur. 
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Yalnız bir nokta üzerinde durdukları için î 

temas ediyorum, dediler ki, Hükümet bizi bir 
emrivaki karşısında bırakıyor, bu barajı teklif 
eden firmadır. Bu sözlerin hakikatla hiçbir alâ
kası yoktur arkadaşlar. Bu mevzuun 165 mil
yon liralık programla hiçbir alâkası yoktur, 
Biz su işlerimiz için bir kredi talebinde bulun
duk. Buraya gelmiş olan banka mümessilleri su 
mevzularını gözden geçirerek bu arada Seyhan 
barajı kül halinde de alındığı takdirde bu mev
zuu tetkik ve mütalâa edebileceklerini söylediler. 

Bu teklifi yapan müşavir firma değil; doğru
dan doğruya bankadır. Bu istikraz mevzuunda 
eğer banka ile bir anlaşma olursa bunun için 
biz tekrar Yüksek Huzurunuza geleceğiz. O za
man bu istikrazın ne şekilde ve nerelere sarfedi-
leceğini, iç tediyelerin ne şekilde karşılanacağını 
tekrar sizlere arzedeceğiz. O vakit bu teklifi 
kabul etmek veya etmemek, bu istikrazı red ve
ya kabul etmek sizlerin elinizdedir. 165 milyon 
liralık programın bu işlerle hiçbir alâkası yok
tur. Hiçbir zaman Meclisi bir emrivaki karşı
sında bırakmak mevzuubahis değildir. Bunu ko
misyonda ifade etmiş olmalarına rağmen bura
da da tekrar ettiler. Tahmin ederim, gelirlerse. 
gelecek sene de tekrar edeceklerdir. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Büyük su iş

lerini, tetkikleri arasında, Hükümet olarak istih
sale matuf gayretler meyanında telâkki ediyor
lar mı? Ve bu işleri Ziraat Bakanlığı nezdinde-
ki mütehassıslara tetkik ettirip Hükümet olarak 
bir neticeye varıyorlar mı? Su işleri ile istihsal 
mevzularında, Tarım Bakanlığı ile bir fikir bir
liği yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Su işleri ile istihsal mevzula
rında Tarım Bakanlığiyle bir fikir beraberliği 
var mıdır, diyorlar. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Memleketin; 
büyük su işlerini ele alan Hükümetin ilk adım
da, hangi şubenin istihsali artırmaya matuf gay
retler meyanında olduğunu kabul etmek lâzım-
gelir; verilmiş olan yüzlerce milyon ve daha 
bunda»* sonra verilecek paralarla bu işleri ele 
alan Hükümetin bu işin' istihsale tesir nispetini 
araştırması, bunlar hakkında tetkikat yaptır
ması; Tarım Bakanı ile muayyen bir neticeye 
varıp bir karar alması iktiza ederdi. Böyle bir 
karar alınmış mıdır? 
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BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-

LAN (izmir) — Evet. Bir kelime ile evet. 
AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Bunun 

165 milyon lira ile ilgisi yoktur, buyurdular. 
Adana için 23 milyon dolara ihtiyaç vardır, de
diler. 80 milyon, zannediyorum bu işi karşılıya-
mıyacaktır. Bu işler dahilî istikrazlarla karşıla
nacaktır buyurdular. Bunun içinde 165 milyon 
dâhil olmıyacak mı? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN Cizmir) — Arzedeyim efendim; tekrar 
edeyim; biz bu mevzuda, Bakanla mutabık kal
dığımız takdirde, bu istikraz do^yısiyle tekrar 
Yüksek Meclisin huzuruna geleceğiz. Bunun 165 
milyon liralık programla bir ilgisi yoktur. Biz 
halen Seyhan bölgesinde 165 milyona dâhil olan 
işler üzerinde çalışmaktayız, bunun dışına çık
mamaktayız. Bundan daha açık bir cevap ola
maz. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Yani 80 
milyonla alâkası yoktur. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Yoktur. 

BAŞKAN — 778 nci bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
779 Küçük su işleri her türlü gider

leri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

780 4099 sayılı Kanun geerğince 
Ankara lâğımlarının yapma gi
derleri 1 187 935 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

784 Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 435 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin bölümlerine geçiyoruz. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (53 303 378) li
ra ödenek verilmiştir, 
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A - CETVELİ 

B. 
201 Aylıklar i 

BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
202 Hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
203 Geçici hizmetliler ücreti ] 

BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
204 Yabancı uzman ve hizmetliler

le tercümanlarının ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

205 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

208 5439 ve 5539 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

302 İller büro giderleri 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 
BAŞKAN—Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödernecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

Lira 
324 602 

540 240 

138 080 

1 

54 834 

92 200 

3 000 

400 001 

291 215 

2 100 

24 330 

40 900 

»10 000 

30 460 

40 000 

1 

132 473 

16 000 

B. 

309 

403 

451 

452 

453 

476 

501 

502 

761 

784 

785 

Taşıt giderleri 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Yollar ve köprüler 46 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Teknik hizmetler geçici görev 
yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 5539 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesi gereğince atelyeler dö
ner sermayesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 

2 000 

4 000 

6 500 

10 000 

4 

2 

390 432 

500 000 

250 000 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1950 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan ge
lirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (53 303 378) lira tahmin olunmuştur. 

B - CETVELİ 
B. 

1 
Lira 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkında
ki 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden alı
nacak paralar 47 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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2 Hazineden yardım 6 303 374 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Teberrular ve çeşitli gelirler 1 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Menkul ve gayrimenkul mallar 

satış bedelleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlere verilecek malze
me, alât, edevat, depo, arazi ve 
sairenin kira bedelleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlerden alınacak gecik
me ve saire tazminatı ve müta-
ahhitlerin irat kaydolunan te
minat akçaları 1 

• BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(îkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyîe birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiy enler.. Madde cetveliyîe birlikte kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1950 Bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler^ bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyîe birlik! 3 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde cetveliyîe birlikte kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bğalı, (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Müyük Millet 
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyîe birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayollar Genel Müdürlüğü 
hizmetleri için gelecek yıllara geçici yükkiı 
melere girişmeye yetki veren ] .::;. : \ ;\ r....*-h 
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(G) işartli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyîe birlikt-3 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde cetveliyîe birlikte kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Karayollar Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 1950 tarih
li ve 5539 sayılı Kanuna bağlı ( i ) sayılı cetvel
de yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilen 1950 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN •— Maddeyi cetveliyîe birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde cetveliyîe birlikte kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyîe birlik; o 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümünde 
ki, ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1928 - 1948 yıllarına ilişkin olup da 26 . V . 
1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşı
mına uğramamış ve karşılıkları Bayındırlık Ba
kanlığı bütçelerinde bulunan borçlar, Karayol
ları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesi gider 
bölümleri artıklarından eski yıllar borçları bö
lümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerde» ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabui etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1950 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Maliye ve Ba
yındırlık Bakanları yürütül. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

. Ta-;rmyı açık oyunuza sunuyorum, 
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B. — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Bütçesine ggeçiyoruz. 

SÖ2 istiyenlerâ okuyoorum., 
Demokrat Parti adına Hakkı Gedik, Millet 

Partisi adına Ahmet Oğuz. Diğer söz istiyen 
arkadaşlar da: 

Cemil Alevli, Arif Çubukçu, Ali Rıza Arı, 
Salamon Adato, Ali Riza Artunkal, Ali Rıza 
încealemdaroğlu, Kâmil Erbek, Eyüp Durukan, 
ibrahim Arvas, Yunus Muammer Alakant, Ali 
Menteşoğlu, Eminittin Çeliköz, Arif Hikmet 
Onat, Faik Yı^mazipek 

HAKKI GEDÎK (Kütahya) — Arkadaşlar; 
Ticaret ve Ekonomi Bakanlığının 1950 yılına 
ait bütçesi 4 381 159 liradır. 

1949 yılı Bütçtsi ise 14 604 339 lira idi. Ara-
daki fark bütçenin altıncı kısmında kurumlara 
yardım namı ile yer alan 9 155 760 liranın yeni 
kurulan işletmeler Bakanlığına aktarılmasın
dan ve bâzı vekâlet memurlarının da yeni ba
kanlığa devrolunmasından ileri gelmektedir. 

Ticaret ve Ekonomi Bakanlıkları bütçelerin
de tasarruf ve Hükümet bünyesinde, hiç olmaz
sa, bu bakanlıklara ait ekonomik işler ve me
seleler üzerinde koordinasyon temini bakımın
dan faydalı olur mülâhazası ile her iki bakan
lığın tevhit edilmeleri lüzumunu üç senelir ile
ri sürmekte idik. Geçen sene şeklen tahakku
kunu gördüğümüz bu füzyona ait teşkilât ka
nununun henüz Meclise getirilmemiş olmasını 
mâkul bir sebebe dayanarak izah etmek kabil 
olamamaktadır. 

Bu yüzden vekâlette iş ve vazife tezebzübü-
ne meydan verilmekte olmasını da teessürle 
müşahede etmemek mümkün olmuyor. Çünkü 
her hangi bir birleşmenin veya birleştirilmenin 
şartları, vasıfları birer birer tesbit edilmez, 
teşebbüsün kadroları, fonksiyonları tâyin olun
mazsa o birleşmede faydalı ve semereli bir ne
tice doğmıyascağmı ifade etmek en isabetli 
bir mütalâa olur. Bu itibarladır ki, Bakanlar 
kurulunun kararı ile yapılan füzyondan doğan 
ticaret ve Ekonomi Bakanlığının o günden bu
güne geçen zaman zarfında rasyanel çalışma 
prensipine dayanan bir teşkilât kanununa sahip 
olmaması ve binnetice şu ve bu işle, mevzu ile 
görevlendirilecek daire ve makamların kadrola
r ı kanun müeyyideleri ile taayyün etmemiş bu-
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lunması âdeta füzyondan evvelki vaziyetin has
retini çektirmektedir. 

Arkadaşlar, 1949 yılının Ticaret ve Ekono
mi Bakanlıkları bütçeleri bir arada görüşü
lürken de tebarüz ettirdiğimiz idari bünyeler-
deki aksaklıklar, servislerdeki arızalar ve lü
zumsuzluklar etrafında tekrar duracak değiliz. 
Çünkü o vakit bize verilen cevaplarda, hazır
lanmak üzere bulunan ve yakında Meclise su
nulacak olan teşkilât kanunu ile bunların ber
taraf edilecekleri kaydedilmişti. Fakat ne o ve 
ne de bu cihet henüz normal bir anlayışın zaruri 
icaplarına intibak ettirilmiş değildir. 

Bu memlekette istenilen ticari ve iktisadi 
kalkınmanın diğer kalkınma sahalarında olduğu 
gibi, tahakkuk edememiş olmasının başlıca se
bep ve saikleri arasında ticaret ve Ekonomi 
Bakanlıklarının da vazifelerini bihakkın ifa 
edememiş veya etmek imkânlarını Devletçilik 
rejiminin dar çerçevesi ve zihniyeti içinde 
bir türlü bulamamış veya aramamış olmalarını 
bir kerre daha tebarüz ettirmekten kendimizi 
alıkoyamamaktayız. 

Tarafımızdan mütaaddit defalar zararları 
izah edilmiş ve tenkidleri yapılmış olan pılân-

sızlık programsızlık hakkında bize verilen cevaplar
da, pılânımız da var, programımız da, denilip ge
çiliyordu. Fakat nihayet geçen sene Say m Başba
kan Şemsettin Günaltay, bugüne kadar pılânsız ve 
programsız hareket eden Devlete bir kalkınma 
pılânı, programı çizmek zarureti bulunduğunu 
ve bunu hazırladığını beyan ve itiraf etmek 
suretiyle hakikati ifade ve binnetice iddiamızı 
teyit eylemiş oldu. Gerek bu va 'din henüz tahak
kuk etmemiş olmasını, gerekse hususi teşebbüse, 
sermayeye faaliyet ve gelişme imkânları veri
leceği, Devlet işletmciliğinin, Devletçiliğin ça
lışma hudutları çizileceği yolunda durmadan 
ileri sürülen vaitlerinde, hurma ağacının tepe
sinden kolayca inmek için yapılan adamalardan, 
ileri bir kıymet taşımamakta bulunmasını esef
le müşahede -etmekteyiz. Bu vaziyeti, sorunuz, 
murakabesiz, pılânsız geçen devre ait itiyatla
rın çemberi içinden henüz çıkılamamış, yepyeni 
bir zihniyetin, modern bir iktisat anlayışının, 
halkın istediği, hasretle beklediği semereli, ran-
tabl bir ekonomik kavrayışın nedense iktisap 
edilememiş olmasına hamletmekle en insaflı bir 
iddia ve mütalâada bulunulmuş olur. 
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Şunu da kaydetmek isteriz ki, bu zihniyet 

ve itiyat bir an evvel terkedilmezse, iktidar 
hırsı hâkim rolünü idame ettirirse, ekonomik 
bünyenin arazını teşhis ve tesbitte iç politika 
ölçüleri kullanılırsa; iktidarı muhafaza alet
leri istimal olunursa bu memlekette her nevi 
kalkınma imkânları asla sağlanamaz. Hattâ 
Marshall yardımından daha hacimli yardımlar 
temin edilmiş olsa dahi, bunların muvakkat 
bir müddet zarfında saçacakları ümit ışıkları 
kıvılcımları da nihayet sönmek âkibetine uğra
maktan maalesef kurtulamazlar. 

Bu fakir halkın, Devlete bin bir vergi, resim 
ve harç namları altında teslim ettiği milyarlar 
nasıl israfla kullanılmış ve şurada burada don
durulmuş ise bunlar da aynı talihsizliğin zebo-
nu kalırlar; dipsiz ve sonsuz bütçe açıklarının 
derinliklerinde kaybolurlar. 

Marshall Pılânmm makine ve teçhizat, ma
teryal yardımları, teknik himmetleri günün bi
rinde istop edince veya siyasi sebeplere daya
nan bu kabil yardım zaruretlerini idame et
tirmeye lüzum kalmadığı beyan edilinie mevcu
du düzenliyerek, ayarlıyarak faydalı kılmak 
imkânı da memlekette hükmünü yürüten İkti
dar Partisi Hükümetlerinin ekonomik anlayış
ları, bütçe telâkkileri içinde bir serap olur gider. 

Arkadaşlar, bizi bu mütalâaları dermeyan 
etmeye, bu kürsüde tenkidlerde bulunmaya sev-
keden sebep ve âmil ortada duran ve herkesçe 
malûm olan hakikatları her fırsatta belirtmek 
suretiyle memlekete faydalı olabilmek emelidir. 

Bu mevzualara ait görüşlerimizin isabetini 
hâdisat ve vekayi fiilen teyit ve tevsik etmekte 
bulunmasına binaen üzerinde daha fazla dur
maya lüzum görmüyoruz. Bu itibarla, bütçesi
nin müzakeresi ele alınan bu Bakanlığın iç ti
caret ve ekonomi işlerine, dış ticaret meseleleri
ne umumi mahiyette kısaca temas edeceğiz. 

îç ticaretin ve ekonominin tanziminde, ta-
azzuv ve inkişafında Hükümetler tarafından alı
nacak tedbirlerin ve kararların; istihsal kapasi
tesinin artmasına meydan ve imkân vermeleri, 
istihlâk manzumesinin tertipli ve nizamlı işle
mesine göz kulak olmaları lâzımdır. Arz ve tar 
lep kaidesinin, rekabet mefhumunun icaplarını 
firenlememeleri, fiyat mekanizmasının teessü
süne ve iyi işlemesine engel olan istikametlerde 
dolaşıp durmaları, vasıtalı vasıtasız vergiler ih
dasında yıkıcı bir sisteme dayanmaları icabe-
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der. Fertlerin ticari ve ekonomik teşebbüs ve 
gayretlerini baltalamamaları, sindirmemeleri 
sermaye ve kredi meselesinin nezaketine seyya-
liyetini ihmal ve bilhassa ihlâl eylememeleri, 
Devletçilik rejimini müfrit ve inhisarcı bir zih
niyetin fasit dairesi içinde mütalâa etmemeleri, 
para politikasında eşya ve hidemat fiyatların^ 
istihsal maliyetlerini kabartan, geçim endeksini 
zorlıyan basiretsizliklere düşmemeleri gibi lü
zumlu ve zaruri şartlara, kaidelere intibak et
meleri lâzımdır. 

Halbuki bu memleektte alınmış kararlar, ve 
fiilî durumlar birarada mütalâa ve mukayese 
edildikleri takdirde birçok hallerde bu esaslara 
riayet edilmediği esefle görülür. Dünyanın 
dört bir köşesinde, bucağında yetişen, her nevi 
mahsulün Türkiye hudutları içinde basit usul
ler ve itinalarla, himmet ve gayretlerle bol bol 
yetiştirilmeleri ve kalitelerinin, vasıflarının 
diğer memleketlerde sarfedilen, bin bir emek ve 
itinaya lüzum hâsıl olmadan, üstün tutulmala
rı mümkün ve böylece memleketi süratle imara 
ve halkı refaha kavuşturmak kabil iken bu im
kânlar hâlâ sebepsiz bir ihmalin, isabetsiz bir 
anlayışın kaprislerinden yakalarını kurtarama-
mışlardır. İstihlâk mevzuunda önüne geçilemi-
yen bin bir sebep ve âmilin tesirleri altında kal
dığı için mâkul ve âdil bir nizam ve düzenleme
den mahrum kalmış ve binnetice memlekette 
sefaletle sefahatin en hazin levhaları, karekte-
ristik tabloları vücut bulmuştur. 

Arz ve talep kaidesi Devlet çarkının dişleri 
arasında öğütülmüştür. Memleket çapında bir 
fiyat mekanizması hudut dışı edilmiş ve ancak 
birbirinden ayn ve habersiz yaşıyan iktisadi-
cüzüler arasında gelişi güzel işliyen ve iptidai 
bir fiyat dolabı menzelesine düşürülmüştür. Va
sıtalı, vasıtasız vergiler mâkul ve âdil kaidele
rini aşarak istikraz ve istihlâk kudretinin, kal
kınma hamlesinin gırtlağına sarılmıştır. Hu
susi teşebbüslerin iktisadi faaliyet ve gayretleri 
âdeta Devletçilik aleyhine, Devlet kapitalizmine 
müteveccih hamleler telâkki edilmiş ve çıkarılan. 
kararnamelerle, kanunlarla ihdas olunan imti
yazlar ve inhisarlarla bunlar engellenmiştir. İk
tisadi alanda sermaye ve kredi meselesi, sadece, 
Devlet işletmeciliğine yanyan ve ancak oralar
da kullanılması lâzımgelen bir mevzu olarak 
takdir edilmiş ve bunların nezaket ve seyyali-
yet hassaları devletçilik gözü ile rüyet olunmuş-
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tur. Türk vatandaşının yaratıcı karakterini ta
şıyan fert teşebbüslerinin taazzuvuna, hususi ser
mayenin inkişafına sert bir devletçilik nizamı, 
disiplini içinde, imkân ve saha bırakılmamıştır. 
Mahiyeti; portesi gayri muayyen, her ışığa göre 
rengi ve şekli değişen Devlet işletmelerinin, 
fabrikalarının hiç de rasyonel olmıyan faaliyet 
şartları içinde imâl ettikleri ve fakat yeri sa
nayii siyanet tâbirine revaç verilmiyerek güm
rük tahditleri, tarifeleri, para ameliyeleri ile 
himayeye, imtiyazlı, istisnalı muamelelerle saha
bet edildikleri için bittabi çok pahalıya mal 
olan metalarm istihlâk piyasasına sürülmesinde, 
müstehlikin bu ağır sikleti bizzarur taşımaya 
mecbur bırakılmasında mahzur görülmemiştir. 

Takip olunan para politikasının değerini bil
hassa 7 Eylül kararında ve neticelerinde kolay
ca görmek ve anlamak mümkün olmuştur. Biz, 
7 Eylül kararının eşya ve hidemat fiyatlarını ar
tıracağını, istihsal maliyetlerini yükselteceğini, 
hayat pahalılığını zorlıyacağını, Devlet Bütçesi
ni sarsacağını o vakit kaydetmiştik. Sayın Şem
settin Günaltayın da 1949 Eylülünde vukubulan 
ingiliz lirası devalüasyonuna diğer memleket
ler gibi tâbi olmıyacağımızı, yani paramızın 
kıymetini düşürmiyeceğimizi, aynı mucip sebep
lere istinaden, beyan etmiş olmasını görüşümüz-
deki isabetin iktidar partisinin diğer bir Hükü
meti tarafından teyidi ve itirafı mahiyetinde te
lâkki etmek mümkündür. 

Arkadaşlar, Ticaret ve Ekonomi Bakanının 
beyanatında, zirai istihsalâtta fazlalık, fiyatlar
da tenezzül hâsıl olduğu, dış ticaret muvazene
sinin 1949 da lehde neticelendiği, 1949 ihraca
tının Türkiye için bir rekor teşkil ettiği kayde
dilmişti ı\ Bütçenin umumi konuşması yapılırken 
istihsalin fazlalaşmamış bilâkis eksilmiş olduğu 
rakamlarla tesbit edilmiş olduğu için bu husu
sa tekrar umumi surette avdeti lüzumsuz adde
deriz. Burada, yalnız, zeytinyağ istihsalinin 
1937-1942 devresinde senelik vasatisi 57 bin ton 
İken 1943-1948 devresinde (37) bin tona düştü
ğünü, yaş meyva istihsalinin de ikinci devrede, 
birinci devreye nazaran % 20 nispetinde bir nok
sanlık arzettiğini belirtmekle iktifa edeceğiz. 

Gıda maddeleri fiyatlarının düşmekte oldu
ğu yolundaki beyanatı ise, bu maddelere ait 
toptan fiyat endeksinin 1948 yılının 12 nci ayın
da 547 iken, 1949 yılının aynı ayında 559 olması, 
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gıda maddeleri bölge endekslerinin de 1948 yı
lının 12 nci ayma nazaran 1949 yılının ayni 
ayında Ankara'da % 13,2, İstanbul'da ise % 9,4 
nispetinde tezayütler kaydetmekte bulunması 
haliyle kabili müdafaa değildir. Gıda maddele
rinde geçim endeksi 1948 yılının 12 nci ayında 
382 iken 1949 yılının aynı ayında % 12 nispe
tinde bir artış kaydederek 428 i bulmuştur. Hu
bubat ve mamulâtı fiyatlarında ise 1949 yılının 
Eylül ayında, 1948 yılının aynı ayına nazaran 
% 28 nispetinde bir yükseliş görülmektedir. 

Toptan eşya fiyatlarının genel endeksi Tür
kiye'de, 1938 yılı 100 itibariyle, 1949 da takri
ben 500 zü bulduğu ve binaenaleyh İkinci Dün
ya Harbine girmemiş olan başlıca 13 memle
ketten İran'ı , İ rak ' ı , Lübnan'ı bir tarafa bıra
kınca, Türkiye'nin fiyat endeksi en yüksek 
memleket olduğu görülür. Çünkü bu endeksler, 
İsveç'te 188 zi, İsviçre'de 209 zu, İrlanda'da 233 
ü, Portekiz'de 233 ü, Mısır'da 316 yi göster
mektedir. Harbe girmiş memleketlerden Japon
ya, italya, Fransa, Finlandiya ve Macaristan gi
bi binbir harb badirelerine ,istilâlara, işgallere 
uğramış olanları ayırırsak geri kalan 8 memle
kete nazaran toptan eşya fiyat endeksi en ka
barık olan memleket Türkiye'dir. Zira bu en
deksler, Norveç'te 178, Amerika'da 191, ingil
tere'de 202 dir. Harbe girmiş veya girmemiş 
olan başlıca 26 memlekette içinde Türkiye fi
yat endeksinin yüksek endeksli 8 memleketten 
sonra yer aldığı istatistiklerle sabittir. Memle
ketimizde bakliyat gibi bâzı gıda maddelerinde 
bir miktar tenezzül vuku bulması dış piyasalara 
rakip memleketler tarafından bu cins malların 
daha bol ve ucuz fiyatlarla arzedilmekte olma
sından ileri gelmektedir. Yoksa, her çe^it istih
lâk ve umumiyetle istihsal maliyet fiyatlarımız
da normal bir ucuzlama ,bir salâh başlamış ol
masından ileri gelmiş değildir. Bu hal normal 
ve temenniye şayan bir salâh değil, bir nevi kriz 
alâmetidir. Müstahsili mutazarrır eden bu kriz 
geçen sene haber verdiğimiz gibi başlamış ve di
ğer ihracat mallarımıza da sirayet etmek isti
dadını göstermiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, her çeşit eşyanın, şu veya bu 
maddenin ucuz veya pahalı olması nispi ve iza
fidir. Bu itibarla ucuzluğun veya pahalılığın 
âmillerini araştırmak, o maddelerin maliyet 
fiyatlarını tesbit etmek, paranın iştira kudretini 
hesaplamak, umumi fiyat manzumesi içindeki 
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mevkilerini tâyin eylemek ve sonra bu netice
lere göre tedbirler ve kararlar almak hükümet
lerin başta gelen vazifeleri arasındadır. Şayet 
hükümetler bu vazifelerini yapmazlarsa vatan
daşın gelirle gideri arasındaki muvazene bozu
lur. Ve hayat pahalılığı, geçim zorluğu denilen 
kâbus onu istilâ eder ve onun baş belâsı olur. 
Bu memleket nüfusunun % 97 si işte bu yüzden
dir ki hayat pahalılığının müziç derdi ve ıstıra
bı içine düşmüş bulunmaktadır. Bu vaziyeti ıs
lah etmek, hayat pahalılığını hafifletmek, bil
hassa bu memlekette, bir mucize yaratmak de
ğildir. Sadece devam edip giden ve fiyatların 
artmasında başlıca âmil olan idari iktisadi ve 
malî hataları, kusurları kavramak ve bımların 
evvelâ imalâtını stop etmek ve sonra da mev
cutların tesirlerini izale çarelerine baş vurmak 
gerektir. 

Arkadaşlar, bu mesele üzerinde fazla dur
maya zaman ve zemin müsait olmadığı için bu
rada bırakarak dış ticaret mevzuuna geçiyoruz. 

Dış ticaretimizde, memleket bünyesinin alım 
verim kudretine, hazım ve teneffüs cihazlarının 
kabiliyet ve istidat imkânlarına göre düzenli, 
ayarlı bir mekanizma hâlâ kurulamamış bir or
ganlaşma vücuda getirilememiştir. 1948 de bü 
tün tenkitlerimize rağmen revaçta tutulmuş, 
müdafaa edilmiş olan takas usulü ancak bariz 
zararlar, mahzurlar vücut bulduktan sonra 
menkûbiyete uğrayabilmiştir. Bir kısım memle
ketlerle yapılmış olan anlaşmalar karşılıklı dö
viz esasları etraflıca tesbit ve tertip edilememiş 

olduğu için topallamış ve yürüyememiştir. Serbest 
döviz, kliring bilhassa üçlü takas gibi usuller» 
idari karekterler taşıyan müdahale metotları 
içinde, bir kısım ithalât ve ihracat malları bakı
mından, müstahsili da, müstehliki de memnun 
ve müstefit edecek neticeler vermemiştir. Üste
lik, döviz sıkıntıları da yaratmıştır. Binaenaleyh 
bir an evbel ithalât ve ihracatımızın, dış ticaret 
muvazenemizin bünyesini tarif, istikametini tâ
yin etmek, inkişaf kudretini, hulâsa programını 
çizmek, Avrupa iktisadi iş birliğinin bir üyesi 
olmamız itibariyle de, zarureti ihmal edilmeme
lidir. 

Dış ticaret muvazenesine gelince, 1939 yılın
dan 1946 yılı sonuna kadar geçen sekiz senelik 
devrede ihracatımız lehine 540 milyon liralık bir 
fark hâsıl olduğu ve fakat 1947, 1948 ve 1949 sene
lerinde ise dış ticaret muvazenemizin 397 milyon 
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lira açık verdiği görülür. Yani 1939 - 1946 dev
resinin dış ticaret muvazenesi lehine biriktirdiği 
540 milyon lira fazlalık 1947, 1948 ve 1949 dev-
resinin aleyhe tezahür ettirdiği 397 milyon lira 
noksanlık yüzünden 143 milyon liraya düşmüş
tür. Sayın Ticaret ve Ekonomi Bakanımızın, 
«1949 yılı ihracatı Türkiye için bir ihracat re
korudur. Son zamanlarda ve daha önce bu ölçüde 
ihracat yapılmamıştır» yolundaki beyanatı, eğer 
1949 yılının ihracat yekûnunu teşkil eden 997 
bin ton; 1934 yılının ihracat yekûnunu bildiren 
1 milyon 637 bin tona ve 1938 yılınmkini ifade 
eden bir milyon 447 bin tona faik addedilmek 
ve böyle bir takdire tâbi tutulmak aklen varit 
ise o vakit doğrudur. Bu hatayı, ithalât ve ih
racat miktarının artıp artmadığı hususu, kıy
meti mütehavvil olan, yüksek veya düşük bulu
nan para ölçüsü ile değil, sıkleti sabit olan kilo, 
ton miktarı ile takdir edilebileceğinde zühul edil
miş olmasına atfetmek lâzımgelir. 

Sayın Ticaret ve Ekonomi Bakanı ve Hükü
met dediler ki, son yıllarda istihsalâtımızın 
fazla olması istihsale yarıyan vasıtaların, ihti
yaçların, envertisman, kendi tedbirlerine göre, 
yatırım maddelerinin fazla tedarik ve ithal edil
miş olmasından ileri gelmiştir. 

Bu iddianın da mesnetsiz ve realitelere uy
mamakta olduğunu yine rakamların hükmüne 
bırakalım. 

Filhakika 1930 - 1938 dokuz yıllık ithalâtta 
yatırım maddelerinin genel ithalât miktarına 
nispeti vasati % 35,12 dir. 1939 - 1948 yılları 
ile 1949 yılının 8 aylık ithalât yekûnunda yatı
rım maddelerinin genel ithalât miktarının nis
peti ise vasati % 24,6 dır. Şu hale göre ikinci 
devrede yatırım maddelerine ait ithalât miktarı 
birinci devreye kıyasen % 11,6 puvan noksan
ıdır. 1938 yılının genel ithalât yekûnuna nazaran 
yatırım maddelerine ait ithalât nispeti % 35,4 
iken 1948 de bu nispet % 32 dir. 

Arkadaşlar, gerek 1940 yılında İngiltere ve 
Fransa'dan temin edilen takriben 55,5 tonluk 
altın istikrazı ile, gerekse 1938 den 1945 yılma 
kadar dış ticaret muvazenesinde hâsıl olan ih
racat fazlalığından elde edilen dövizlerin zaman 
zaman altına çevrilmesi ile Merkez Bankasında 
ve amortisman sandığında ceman, 1938 yılındaki 
mevcutla birlikte, 214 ton altm stoku vücut 
bulmuştur. Bu stok, 1946 da 213 küsur tona 
1947 de 153 tona, 1948 de 144 tona ve 1949 da 
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137 tona düşmüştür. 1947 yılının sekizinci ayın
da döviz stokumuz 208 milyon lirayı bulmuş
ken bu miktar 1947 sonunda 155 milyon liraya, 
1948 yılı sonunda 28 milyon liraya ve 1949 yı
lı sonunda da 29 milyon liraya düşmüştür. Bu 
rakamlar altın ve döviz stoklarımızın son se
nelerde mütemadiyen eridiğini, azaldığını gös
termektedir. Eğer, 1949 yılı ithalâtında Marş-
hall puanının bu yıla ait gerek doğrudan doğ
ruya gerekse tiraj yoliyle vâki ve yekûnu 100 
milyon liraya baliğ olan yardımlar imdada ye
tişmemiş olsaydı 1949 yılı sonunda elimizdeki 
altın miktarı daha çok azalmış ve döviz miktarı 
da tamamen sarfedilmiş olacaktı. Bu azalmalar, 
eksilmeler bitttabi ihracat noksanlığı ve ithalât 
fazlalığı yüzünden Dış ticaret muvazenesinde • 
hâsıl olan açığın mühim tesirine atfedilmek lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanı ve bütçe 
Komisyonu, dış ticaret muvazenemizin 1949 yı
lında 118 milyon lira açık verdiğini kaydediyor
lar. Fakat Sayın Ticaret ve Ekonomi Bakanı ve 
bu Bakanlığın Dış Ticaret Dairesi Başkanı ise, 
hayır, 1949 yılı -dış ticaret muvazenesinde 118 
milyon lira açığımız değil bilâkis 10 milyon lira 
fazlalığımız vardır, diyorlar. Bu iddianın mu
cip sebebi olarak da ithalât yekûnundan Marş-
hall yardımı ile temin olunan 65 milyon ve ti
raj hakkından sağlanan 35 milyon liralık itha
lâtın ve bedeli 28 milyon lira tutan buğday 
ithalâtının da tenzil edilmesi lâzımgeldiğini ile
ri sürüyorlar. Çünkü borçla, hibe yolu ile ve 
1949 yılının hususiyeti itibariyle bu üç kalemde 
teraküm eden 128 milyon liralık ithalât dış tica
ret muvazenesinde yer alamazmış... 

Bir taraftan Maliye Bakanı ve Bütçe Komis
yonu ile Ticaret Bakanı arasında bu suretle 
hâsıl olan ihtilâfı, diğer taraftan Marşhall Pı-
lânından yardım gören memleketlerin milyarları 
aşan bu kabil ithalâtının dış ticaret muvazene
lerinde yer almakda olmalarını ve 1948 yılma 
ait ithalâtımızda hem doğrudan doğruya yar
dım hem de tiraj yoliyle vukubulan ithalâtın 
dâhil bulunduğu ihmal edilerek 1948 yılı açığı
nın 219 milyon lira olduğunun ısrarla beyan 
edilmesini bir arada tefekkür ve mütalâa edince 
hayretler içinde kalmamak mümkün olmuyor. 

Arkadaşlar, 1946 ve 1947 yıllarının hususi
yetleri itibariyle dış pazarlara satılan ve ihraç 
olunan hububat miktarları ve bedelleri ovılla-
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ra ait dış ticaret muvazenelerimizin ihracat ke
felerinde yer aldıkları halde 1949 da buğday 
ithal etmek lüzumu hâsıl olunca ayni yılın dış 
ticaret muvazenesi ithalât kefesinde ithal olu
nan buğday miktar ve bedelinin yer almaması 
lâzımgeldiği nasıl iddia edilebilir?... Sonrp, 
Amerika Birleşik Devletleri Marşal Plânından 
istifade eden memleketlere bu plâna göre yap
tığı ihracatı dış ticaret muvazenesinin ihracat 
kısmında kaydetmiyor mu?... Diğer bir ifade 
ile, her hangi bir yıl içinde vuku bulacak ihra
catımızın bir kısmı uzun vadeli bir alacak mu
kavelesine veya takası, mahsubu gelecek yılla
ra şâmil bir anlaşmaya istinat ederek veya hibe 
olarak ihraç edilmiş olursa bu nevi ihracat dış 
ticaret muvazenemizde yer almaz mı?. Ve almış
sa bedeli tenzil edilir mi?... Sonra, acaba borç
la veya hibe yoliyle memlekete ithal olunan 
mallar, ithalinde lüzum ve zaruret bulunmayan, 
maddeler midir?. 

Eski bir maarif nazırının, «Şu (mektepler ol
masaydı maarifi ne iyi idare ederim», şeklinde 
demreyan ettiği iddia olunan mütalâası, şu dış 
ticaret muvazenesi açık vermeseydi veya itha
lât hep borçla ve hibe yoliyle temin edilebilsey
di muvazene ne iyi ve hattâ ne kadar lehte ku
rulmuş olurdu. Ve bir de şu ikinci Dünya Har
bi zuhur etmeseydi bu harb zamanının fevkalâ
de vergileri ile artan gelirlerden bir kısmının 
iktisaden verimli sahalara nasıl döküldüğü gö
rülürdü kabilinden mütalâalara, mevcut iddia 
ve byeanlar karşısında, gayri ihtiyari yol açı
yor denilebilir. 

Arkadaşlar, 1949 yılı Bütçesi konuşulurken 
dünya istihsal kapasitesinin rasyonel şartlar ve 
metotlar dâhilinde ratmakta, istihsal maliyet 
fiyatlarının düşmekte, gümrük tahdidatının ha-
fifletilmesine ve serbest ticarete, mübadeleye, 
nihayet rekabete doğru süratli ilerlemeler kay
dedilmekte olduğunu tasrih ederek bu istika
mete teveccüh etmiyen, nizamlanmıyan ticari 
ve iktisadi durumumuzun akibeti ne olacaktır?. 
Diye sormuştuk. Bu sual bugün daha canlı ve 
reel vakıalar karşısında kendiliğinden vaz'edil
miş, bil fiil gelip çatmış bulunmaktadır. Serbest 
ticaret ve mübadele meselesi bugün Avrupa İk
tisadi İşbirliği Konseyinde kati bir karara bağ
lanmak üzeredir. Döviz tahsisi, lisans istihsali 
gibi formaliteler kalkınca, müsaadeler ve an • 
laşmalar usulü bertaraf edilince, daha ucuz ve 
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kalitesi üstün malları ithal im kânları sağlanın
ca maliyet fiyatları yüksek olan istihsalât ve 
imalâtımız iç ve dış pazarlarda nasıl tutunacak
lar, teessüs edecek rekabetler karşısında nasıl 
ayakta durulabilecektir?... Sayın Başbakan, İz
mir'de irad buyurduğu bir nutukda, «Bizde öy
le fabrikalar yapılmıştır ki, mamullerini hariç
ten alsak bize on defa daha ucuz gelir, öyle 
fabrikalar kurulmasını istiyoruz ki, dışarıdaki-
lerle rekabet edebilelim. İptidai maddelerin ya
nında olsun makinelerini işletecek enerji tabi
attan ve kolay istihsal olunsun. Buna mukabil 
kömürü harice satarak döviz getirmek yolıımı 
bulalım. îşte iktisadi sahada takip ettiğimiz ga
ye budur.» demiştir. Arkadaşlar, Başbakan sa
yın Şemsettin Günaltay'm O. H. P. sinde faal, 
ileri safta bir Devlet adamı olduğu ve bu par
tinin de 25 senedir memleketi fasılasız ve dile
diği gibi idare etmiş bulunduğu teemmül edilin
ce bu beyanat karşısında teessür duymamak, 
irkilmemek mümkün olmuyor. Yalnız, kurduğu 
Devlet sanayii ile övünen bir partinin bu övün
me mevzuu da, mesnedi de ayni partinin Hükü
met başkanı tarafından bu şekilde bir açıklama 
ile tenkitle, mahiyeti ve akibeti tebarüz ettiril
miş olursa acaba geride ne kalır.. 

Binaenaleyh, serbest ticaret ve mübadele 
karşısında, daha çok ucuz olan mamullerin, 
mahsullerin tahacümüne, rekabetine bu memle
ketin ticari ve iktisadi yapısı, çok pahalıya mal 
olan mamulleri nasıl mukavemet edecektir! ip
tidai maddelerin yanında olmadığı, muharrik. 
kuvveti, enerjiyi tabiattan almadığı, kolay ve 
ucuz istihsalde bulunmadığı bildirilen fabrika
ları ne yapacağız?.. Binbir basiretsizliği ve ha
tası ile bu vaziyetleri ihdas etmiş,, çıkmaza da
yamış olan C. H. P. sinin, bugün, âdeta iktida
ra yeni gelmiş bi rparti gibi, «biz öyle fabrika
lar kurmak istiyoruz ki dışarda kileri e rekabet 
etsin» demesine, Türk Milletinin kendisine tev
di ettiği milyarlardan ufak bir kısmını kömür 
havzasının evvelemirde amenajman plânını ta
hakkuk ettirerek istihsali arttırmak uğrunda 
sarf edeceği yerde, havzanın dış manzarasını mu
azzam lüks binalar, konforlu köşklerle tezyin yo
lunda israf etmesinin hazin bir neticesi olarak 
memlekette şiddetli kömür buhranları hüküm 
sürerken «kömürü harice satarak döviz getir
mek yolunu bulalım» şeklindeki ifadesine ve 
sonra da «işte bizim iktisadi sahada takip etti

ğimiz gaye budur» buyurmuş olmasına bilmem 
ne cevap vermeli 1. 

Arkadaşlar, tarihinde ilk defa olarak Batı 
iktisadi ile Türk iktisadı yanyana, göğüs göğü-
se geldiği bir anda bu iktisadi kılıkla onun ya
nında ve bir arada nasıl yürüyebilir ve iktisadi 
İş Birliği Teşkilâtında tanı vasıflı bir üye gibi 
çalışarak ondan âzami istifade temin etmenin 
yolunu ve imkânını bulabiliriz?.. 

Bu memlekette dörtte üçü Devlete ait bulu
nan sanayiin, her türlü plândan, programdan 
ve gayeden hattâ ihtiyaca cevap verecek evsaf
ta bir sanayi kanunundan mahrum bulunan, tat-
bika konulan her çeşit kanunlara, kararname
lere, vergi sistemine, gümrük tahdidatına daya
narak ve güvenerek çalışan ve bu zihniyet için
de serazat yaşıyan ve böylece köylüyü, çiftçiyi, 
işçiyi, küçük esnafı, memuru istismar eden bir 
sanayi hali, manzarası ve kıyafeti ile medeni, 
müterakki âlemin düzenli, basiretli, rantabl sa
nayiine nasıl intibak edebiliriz?.. 

Demokrasinin verimli nizamı içinde yaşıyan 
müterakki memleketlerde kalkınma binasının 
temel taşanı, hattâ, Marshall Plânının iktisadi 
kalkınma yardımlarında maksadı asliyi hususi 
teşebbüs ve sermayenin teşkil ettiği esasına, 
prensipine kıymet ve ehemmiyet verdiği derkâr 
iken bu memlekette onun taazzuv ve inkişafına 
fiilen imkân bırakmıyan bir itiyattan, zihniyet
ten ve onun mahsulü olan mevzuattan ayrılmak 
zarureti hâlâ sözden kavli mücerretten ibaret 
kalmaktadır. Bu vaziyet karşısında, kalkınma; 
dâvasında yararlı ve çok faydalı olacak olan 
yerli ve yabancı sermayelerin, teşebbüslerin mü
him mevki ve vazife almaktan imtina etmelerini 
yadırgamak, tenkit etmek akıl ve mantığın, ik
tisadi ve ticari kavrayışın tecviz etmiyeceği bir 
hareket olur. 

Sahası ve miktarı gayet dar ve mahdut olan 
yerli ve yabancı hususi teşebbüsler, işletmeler 
Devlet işletmeleri karşısında, bu müesseseler le
hinde tecelli eden ithalât ve ihracat müsaadeleri, 
döviz ve finansman kolaylıkları, suhuletle sağ
lanan münakale imkânları, bâzılarında vergi 
muafiyetleri, kısmî imtiyazlar, istisnai muame
leler ve bunlara inzimam eden vergi ve devlet
çilik telâkkileri, emniyet ve istikrar prensipini 
ihlâl eden hareketler ve kararlar yüzünden müş
külât çekerlerken, yeni yeni teşebbüslere mühim 
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sermayelerle atılmak, kalkınmada verimli birer 
unsur olabilmek maksadiyle, hevesiyle sermaye
dar gruplar teşekkül edemiyeceği ve iş sahala
rında yerleşemiyecekleri aşikârdır. 

Arkadaşlar, kalkınma dâvasının başarılma
sında geniş ve uzun vadeli sermaye kaynakla
rına, imkânlarına, yabancı sermaye ve tekniği
ne kati ihtiyaç bulunduğu, dolayısiyle eşya ve 
hidemat fiyatlarını kabartan memlekette bayat 
pahalılığı yaratan,, istihsal maliyetlerini artıran 
ve dünya fiyat realitelerinden uzaklaşmayı in
taç eden kısa vadeli finansmanlarla, aşırı ve 
nispetsiz vergilerle, bankalardaki tasarruf ve 
ticâret mevduatını, bâzı hususi sermayeleri yük
sek faizlerle ve vergi muafiyetleri ile cezbeden 
ve böylece piyasanın kredi hacmini, imkânını 
da daraltan istikrazlarla bu dâvanın kazanılmaı-
sma asla imkân ve ihtimal bulunmadığı kabul ve 
teslim edilmelidir. Binnetice artık şalvarlı, başı
bozuk ©k«nomi kıyafeti, malî kisve mutlaka de
ğiştirilmeli, oyalayıcı ve zararlı bir iktidar po
litikasına korekt, rantabl bir iktisat politika
sına şuurlu bir malî sisteme yerini terke-
dip gitmelidir. 

Arkadaşlar, buraya kadar izah ettiğimiz ve 
her vesiyle ile açıklamaktan geri kalmadığımız 
birçok hakikatler, normal zıya ile değil bu zıya-
yi terkip eden şualardan birinin politik huzme
leri altında rüyet edilmeye devam edildikçe mem
leket dâvalarını, müspet ve çıkar bir yolda yü
rütmeye, feyizli sahalara kavuşturmaya imkân 
hâsıl olmaz. Bakanlık sandalyasma oturmadan 
önce tenkit edilen hareketler ve kararlar Bakan 
olunca ihmal, hattâ müdafaa ve himaye edile-

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi Ka

nunu tasarısına 284 oy verilmiştir. (280) kabul 
(4) ret vardır, muamele tamamdır, tasarının ka-
nunluğu (280) oyla kabul edilmiştir. 
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cek olursa fasit dairenin içinden bir türlü çıkı
lamaz. 

Halk önünde, şurada, burada söylenen söz
ler, yapılan vaitlerle hasta şifa bulmaz. Dert
lere deva, yaralara merhem bulunmuş olmaz. 
Sözler, lâflar havada kaldıkça ve raporlar, anket
ler tozlu raflarda yığılmaya mahkûm edildikçe 
zararın nispeti artar, yaranın sahası genişler. 
Memleketin çorak ve harap manzarası değişmez, 
milletin asık ve muztarip çehresi gülmez. B,u 
sebepledir ki, az söz fakat çok ve müspet iş lâ
zımdır. Halkı, tutulamıyan sözlerle avutmaya, 
oyalamıya değil, ıonun yüzünü güldürecek, kar
nını doyuracak verimli ve devamlı eserler ve fi
iller yaratmaya ve yaşatmaya gayret etmek ica-
beder. Hakikat odur ki, memleket işlerinin ta
biî rüyet mekanizması için fıtratın bahşettiği 
zıya altında ve normal adese ile tetkik edilip 
edilemediği sözlerle, kafalarla değil fiillerle, 
eserlerle sabit olsun. 

Demokrat Partinin arzusu, gayesi ve hedefi 
de işte budur. 

İktidar partisinin bu yola bir türlü gireme
mesinin sebebi de içinde dönüp dolaştığı zih
niyet çarkının, yıpranmış ve verimsiz rutinin 
dişlileri arasından kendisini kurtaramamakta, 
beklenilen hamleyi yapamakamta, her intizarı 
ve ümidi boşa çıkarmakta olmasıdır. Binaena
leyh, artık söz ve karar milletindir. 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçesine oy vermiyen var mı? 

Oy toplama işi bitmiştir. 
Oturuma 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesine de
vam ediyoruz. Söz Ahmet Oğuz'undur. 

AHMET OĞUz (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, memleket ekonomisinde istihsalden 
istihlâke ve dış piyasalarda kıymetlendirmeye 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18,35 

BAŞKAN — Baskanvekili Cevdet Kerim încedayı 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli) S. Pek (Kocaeli) 
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kadar devam eden bir iş hayatının kontrol ve 
tertiplenmesine muvazzaf olan bir Bakanlık, 
yıllarca bu memlekette arandı fakat bulunama
dı. Bugün bendeniz de memleket ekonomisinin 
tümü ve sevk ve idaresi hakkında, gerek ahenk-
leri, gerek münasebetleri ve gerekse ne şekilde 
tertiplendiği ve hangi yöne tevcih edildiğini, so
racak bir Bakanlık görememekteyim. 

Arkadaşlar, bugünkü devletlerin bekası, 
ayakta durabilmeleri, o devletlerin istihsal ka
biliyetleri bir yana, bütün bu nizamı ta istih
salden istihlâke ve nihayet dış piyasalardaki 
kıymetlendirmelere kadar giden tam bir niza
mın aiienğini sağlamak ve memleket bünyesine 
göre bir istikamet vermekle mümkündür. Tür
kiye'de bugün iş hayatını, iktisadi nizamı na
sıl idare ediyorlar? Hangi eller, hangi kafalar 
ve nasıl birbirleriyle bu işi koordine ederek sevk 
ve idare etmektedirler? 

Arkadaşlar, size bu sualin kısaca bir tablo
sunu çizeyim. 

Memlekette büyük ve ağır sanayiin bir kıs
mı vardır, Devlet sermayesi ile işletilir, kuruluş 
gaye ve şekilleriyle bugünkü hali arasında mü
nasebet kalmamıştır. Bunları bir İşletmeler Ba
kanlığına tevdi ettik. 

Memleketin hususi sermayesi ile kurulmuş 
ve işletilen sanayii vardır. Bu sanayiin gidişini, 
nizamını, kontrolünü Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı yapar. Memleketin dış piyasalarla olan 
münasebetlerini tertip ye tanzim etmek için 
bugün yalnız karşınızda Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığını göremezsiniz. Dışişleri Bakanlığı il
gilenir, bir Devlet Bakanlığı çıkmıştır, şu ve
ya bu vesile ile o da dış ticaret işleriyle meşgul
dür ve fakat Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı da 
memleketin dış ticaret münasebetlerini idare et
tiğini iddia eder. Kendilerine sorarsanız onlar 
hazırlayıcıdır, onlara sorarsanız bunlar hazırla
yıcıdır derler. 

Memleketin küçük sanayi işleri vardır. Hu
susi sermayeye taallûk eden işleri vardır. Şu kı
sa tablo gösteriyor ki arkadaşlar Ticaret ve Eko
nomi Bakanlığı bugünkü hüviyetiyle Devlet iş
lerini görebilecek durumdan katiyen mahrum
dur; Devlet vazifeleri arasındaki anlayışlı ve 
verimli bir irtibatı tesis etmekten çok uzaktır. 

Bugüne kadar iş başında bulunan hükümet
ler ve bugünkü Hükümet, yirminci asrın Devlet 
vazifeleri arasındaki ekonomik hayatın icabet-
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tirdiği ehemmiyeti takdir edememişlerdir. Onun 
içindir ki, Türkiye'nîü iktisadi nizamını sevk 
ve idare ederken, yol yapılır, yapıldı diye övü
nürüz, fabrika yapılır, fabrika yapıldı diye 
övünürüz. Acaba bu fabrikaların hammaddesi 
ile istihsal ve yolların piyasa arasında bir irti
batı var mıdır?.. Bunlar varsa gerekli midir, lü
zumlu hesaplar yapılmış mıdır? Bütün bunla
rı ayarhyacak, tanzim edecek bir makam yok
tur. Evet; diyecekler ki, biz bir iş yaparken di
ğer Bakanlığa sorarız. Fakat Yüksek Meclis de 
takdir eder ki, Devlet çapında şu istihsali azalt
mak bu istisali çoğaltmak, onun metalarmı kıy
metlendirmek; ona göre tanzim etmek gibi işler 
le uğraşmak için rasgele her Bakanlığın fikrini 
sorup bir kâğıt üzerinde tesbit etmekle bu işleri 
yürütmeye imkân yoktur. Bugün geri kalmış 
yılları tamamlamak şöyle dursun bugünün gi
dişlerini dünya gidişine uydurmak için uğraşan 
memleketimizin iktisadi düzeni böyle keşmekeş 
devam ettirilemez. Yıllardan beri bu mevzu üze
rinde. Âli İktisat Meclisinin tesisi yolunda çalı 
şildiğı ve bir de Millî Ekonomi Bakanlığı tesis 
edileceği söylendi, maalesef şimdiye kadar hiçbir 
netice alınamadı Bu bahiste biz, Millet Partisi 
olarak memleketin iktisadi nizam ve düzeninin 
şu şekilde dağınık, muhtelif ellerde ve birbirle
riyle ahenkli bulunmıyan bir sistem içerisinde 
yürütülemiyeceğini ve bu sebepten ne kadar 
emek sarfedersek edelim, yüzlerce milyon lira 
verirsek verelim istenilen gayeye ulaşılamıyaca-
ğma kani bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, memleketin iktisadi hayatında 
bugüne kadar tetkik edilen müdahalecilik öyle 
bir anlayışla ele alınmıştır ki, neticeleri <yk kö 
tü neticeler doğurmuştur. Devlet müdahaleci
liğinin bidayette ne maksa;ia yapıldığını çok iyi 
biliyorum. Fakat, iktisadi devletçilik mefhu
mu altında bugüne kadar seyredegelen tatbikat 
içerisinde bu işin, hudutsuz, sınırsız ve soysuz-
laştırılmış bir devlet sermayeciliği şekline gir
diğini esefle görüyoruz. Bunun neticesi olarak 
da iktisadi iş sahasında en esaslı yer olan itimat 
faktörünü memlekette kökünden sarsılmıştır. 

Arkadaşlar bâzı Bakanlar şurada burada 
yaptıkları beyanatla «ne yapalım, hususi serma
ye gelmiyor» yolunda şikâyetlerde bulunuyor
larsa bunun sebebi, yine bugüne kadar işleri ida
re eden Hükümetlerin kendileri olmak lâzımge-
lir. Bugün iş hayatının istikrarsızlığının, bugü-
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ne kadar görülmemiş derecede bozulmuş olma
sının sebebini her gün yeni bir zihniyetle tatbik 
edilen Devlet müdahaleciliğinde aramak lâzımdır. 

Devlet müdahaleciliğini belki yeni bir zihni
yetle tertiplemek suretiyle düzenlemek müm 
kündür. Fakat iş burada kalmıyor bugün dün
ya çapında Türkiye hakkındaki itimat da maal
esef sarsılmaktadır. Biliyorsunuz dünya iktisa
di nizamı içinde bir 19 1ar teşkilâtı vardır. Biz 
de oranın üyesiyiz. Memleketi dış memleketler
den göreceğimiz yardımlarla kalkındırmak isti
yoruz. Yani dış piyasadan sermaye celbine, kre
diye ihtiyacımız vardır. 

Bu bahiste Hükümetin ekseriyetle kıymet 
verdiği dış mütehassıslardan bahsedeceğim: 
Bundan üç yıl evvel gelen Thornbourg'dan tu
tunuz da milletlerarası banka mümessillerine 
kadar birtakım mütehassısların gelmesinin 
sebebi; Türkiye'de tatbik edilçn sınırı belirsiz, 
itimat telkin etmiyen, yarınından da insanın 
emin olamıyacağı bir müdahale sisteminin cari 
olmasındandır ve Türkiye'ye verilebilecek kre
dilerin verilmemesinin sebebi de budur. Bugün 
Hükümet başında bulunanlar çok iyi takdir 
ederler ki, ecnebi sermayesi Türkiye'ye geleceği 
zaman Türk Hükümetinden garanti istemekte
dir. Yine kendileri çok iyi bilirler ki,' bizim 
iktisadi müdahalecilik sistemimizin kötü tatbi
katı bundan sonra da devam ettirilirse memle
ket dış finansmandan ve kredilerden mahrum 
kalacaktır. Görülüyor ki, arkadaşlar, iç ikti
sadi işlerimizdeki itimat faktörlerini alt üst 
.eden bu götü müdahaleciliğin tatbikatı yalnız 
memleketin iç hayatını sarsmakla kalmamış, bu
gün Türkiye'nin çok muhtaç bulunduğu dış-
kredilerin dahi memlekete girmesine engel ol
maktadır. Bu hakikatlar, karşısında, idare mes
uliyetini almış olarak o mevkide bulunan insan
ların, hâlâ, cezrî tedbirler almak istememesine 
ve Hükümetin bu işler karşısındaki lâkaydisine 
hakikaten şaşmamak elden gelmez. 

Arkadaşlar, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
belki harb yılları zaruretlerinin icabı olarak 
muhtelif namlarla bir iaşe politikası takip et
mek istedi. Fakat bugün harh biteli 5 yıl oldu, 
hâlâ Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye'de 
iktisadi hayatı tanzim bakımından nasıl bir iaşe 
politikası takip edeceğini kestirememiş ve bir 
şaşkınlık içerisinde bu mesele bahis mevzuu 
olunca akla ofisler gelmektedir. 
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Sayın Bakanı Bütçe Komisyonunda memnu

niyetle dinledik, fakat üzüldük. Un işinden tu
tunuz da ekmek işlerine varıncaya kadar bize 
tafsilât verdiler. Yağ piyasasına olan müdaha
lelerini anlattılar ve nebati yağlarla nasıl terkip 
yapıp piyasaya sattıklarını izah ettiler. Dış Ti
caret Ofisi kanaliyle yaptıkları işleri belirttiler 
ve burada Toprak Mahsulleri Ofisine verilen 
vazifelerin, asıl verilmesindeki âmiller haricin
de bugün ne hale geldiğini de izah ettiler. 

Bütün bunlardan öğreniyoruz ki, Ekonomi -
Ticaret Bakanlığı kendine memleketin iaşe poli
tikasını âdeta vazife edinmiş vaziyettedir. 

Arkadaşlar, bir taraftan dış piyasalarla olan 
münasebetleri tertip ve tanzim ederken ve yine 
onun yanında serbest dövizli dış piyasalara uy
mak isterken ve onların imkânını ararken, di
ğer taraftan iç ticaretin mevzuu olan yağ muba
yaası, bunların, nebati yağla karıştırılması, ek
mek ve un işi gibi teferruata taallûk eden işleri 
de üzerimize almış bulunuyoruz. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Küçük mü 
görüyorsunuz bu işleri? 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Şimdi arzede-
ceğim. 

Arkadaşlar, harb içindeki icaplara bakarak 
bendeniz Toprak Mahsulleri Ofisine verilen va
zifeler üzerinde duracak değilim. Bu müessese 
bir taraftan memleketin ekmeksiz kalmaması, 
diğer taraftan da müstahsilin muayyen fiyatları 
bulabilmesi yani fiyatı tanzim maksadiyle ku
rulmuştu. Memlekette hububat politikası mev
zuunda fiyat tanzimini esasını kabul ediyorum 
ve fakat bu işin sevk ve idare edilebilmesi için
de memleketin her kazasında teşkilât açılması
na lüzum görmüyorum. Bu bakımdan Toprak 
Mahsulleri Ofisinin, demokrasiye girdiğimiz, 
serbest döviz ticaretine girmek istediğimiz, iş 
hayatı nizamının hürriyetine mümkün olduğu 
kadar hürmet etmek istediğimiz bir devrede 
artık hudutsuz arzulara dayanarak, her yerde 
teşkilât açmak suretiyle, büyük masraflar pa
hasına bu işi sürüklemesi doğru değildir. Hubu
bat işinin, koruyucu bir fiyat mekanizması ile 
ve memleketin kilit taşları sayılabilecek yerler
deki mubayaaları tanzimi mümkündür. 

Bu suretle ofis az teşkilât ve az masrafla 
büyük neticeler elde edebilir. 

Ayrıca tabiat tesirleri altında büyük zikzak
lar gösteren zirai istihsal durumu karşısında da 
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bir mahsul devresinden diğer bir mahsul yılına 
intikal ederken de ofisin gerekli asgari stoku 
da elde bulundurması tabiîdir. 

Diğer taraftan ofisin piyasaya çıkıp yağ top
lamasını ve bu yağlara başka yağlar karıştırıp 
piyasaya arzetmesini ve sonunda da bu yağların 
tutunduğunu söyliyerek bir övünme payı çıkar
masını ben doğrusu anlıyamadım, 

Halbuki benim bildiğime göre ofisin Şark'ta 
640 kuruşa mubayaa ettiği sağ yağları sonra
dan yerinde 6 liraya düşmüştür. Bu suretle pi
yasadan büyük merkezlere mal getirenler de 
ofisten daha ucuza mal verecek vaziyete gir
mişlerdir. Öyle anlaşılıyor ki ofis bu vaziyet 
karşısında zarar etmemek için böyle bir kombi
nezon düşünmeye mecbur kalmıştır. 

Arkadaşlar, dış ticaret işlerimize geçmeden 
evvel bir noktayı tavzih etmekte fayda görü
yorum. 

Bünyemiz, nüfusumuz, istihsal kabiliyetimiz 
'bize öyle vasıf veriyor ki, binlbir çeşit eşyaya 
ihtiyaç hissediyoruz, fakat her birinden az bir 
miktar, her şey istihsal ediyoruz, fakat hepsin
den 'bir miktar. 

Talbiat tesirlerinin rolü altında da bazan bu 
istihsalimiz sıfıra düşefbiliyor, fairaz fazla olabi
liyor. Ve bunun neticesinde de iştira kabiliyeti
miz eksiliyor, yükseliyor; dış ticaretimizde falı
mın bir taibiî olarak hu zikzaklar içerisinde yü
züyor. 

Hakikaten bugünkü bünyemizle Dünya pi
yasalarında, kayda değer, üzerinde muhakkak 
durulur bir memleket olmak sıfatını haiz de
ğiliz. Birkaç ihraç maddemiz müstesna, diğerle
rinin adı daihi geçmez. Bu itibarla ne istihsal et
tiğimiz malların miktarı ve ne de vasıflariyle 
Dünya piyasalarına meydan okuyacak vaziyet
te değiliz. Hal böyle iken Birleşik Milletler 
Ekonomi Birliğinde bir âza sıfatiyle karşılıklı 
taahhütleı-e ve vecibelere girişiyoruz. Bunun 
ilk tesirini 'bu yıl c/c 50 dövizle ithalâta müsaa
de etmekle göstermiş bulunuyoruz. Yarın bu
nun % 60, c/f 70 ve c/c 100 olması bahis mev
zuudur. 

Sayın Bakanın Bütçe Komisyonunda bu hu
susta sarih bir şey söyliyememesi işi daha çok 
karıştırıyor. Şu halde Dünya piyasalarında 'boy 
ölçüşmek ve fiyat 'bakımından bir rekaJbete 
girmek zorunda kalacağız. Diğer taraftan istîh- 1 
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sal maliyetlerimizin düşürülmesi 'bugünkü şart
lar altında derhal ka'bil değildir. İstihsal vası
talarının fiyatları ve maliyetleri yüksektir. 
Memlekette istihsal salhasmdaki verimimiz ka
pasiteye nazaran düşüktür. Hammadde maliyet
leri keza yüksektir. îç piyasalardaki istihsal 
maliyetleri Dünya maliyetlerinin kat kat üstün
dedir. Memleketin ilhracat politikasını tertip ve 
tanzim ederken, mallarımızın maliyet durumla
rının yüksekliğini teemmül ettiniz ve bütün 
bunları hesaba kattınız mı? Bunlara rağ
men mi, yarın serbest dövizle, dış piyasala
ra çıkmak istiyorsunuz?.. Bu kudreti nereden 
buluyorsunuz ? 

Buna mukabil ithalâttaki ucuzluklar muva
cehesinde hakikaten memleketin iktisadi kal
kınmasını kırbaçlamak kastiyle kurulan Dev
let sanayiinin durumunu ne şekilde ayarlamak 
istiyorsunuz ? 

Arkadaşlar, hepiniz 'biliyorsunuz ki, dışar
dan 17 - 18 kuruşa demir geliyor. Bizde ise de
mirin maliyeti 50 - 55 kuruştur. Bu sanayi ya
şamak zorundadır. Dışardan 35 - 40 kuruşa 
kâğıt geliyor, bizde 60 - 65 kuruştur bu sanayi 
yaşamak zorundadır. Bütçe Komisyonunda Sa
yın Ticaret Bakanından öğrenmek istediğimiz 
bu hususları işitmiş olsaydık; yüksek huzuru
nuzda tekrar etmezdik. Bunlar hakkında o 
günden bugüne Hükümetin görüşü, Dış ticaret 
politikasının ana hatlarını izah edellerse ancak 
memnun kalırız. 

Arkadaşlar, iş hayatını, •ekonomik nizamı 
biraz da olsa zedeliyen bir telâkki üzerinde, 
bendeniz tekrar durmak istiyorum. Bu da tüc
car telâkkisi hakkında Ekonomi Bakanlığının 
zihnine yerleştirdiği ve her fırsatta tekrar et
tiği bir anlayıştır. Sayın Bakandan encümende 
iş hayatındaki darlık ve kendini gösteren buh
ranın sebeplerini sorduğumuz zaman bize baş
lıca. mucip sebep olarak: hasis menfaatini dü
şünen" ve fazla kâr etmek istiyen tüccarların 
mevcut bulunduğuna işaretle cevap vermek is-
tedilei'. 

EKONOMİ ve TÎCARET BAKANI VEDAT 
DlCLELÎ (Diyarbakır) — Yanlış anlamışsınız. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Bendeniz, bil
hassa harbler içinde cemiyetlerde birçok ahlâki 
düşüklüklerin çıkabileceğini kabul ediyorum. 
Fakat bir memlekette bir ahlâkî hastalık, bir 
bozukluk varsa bunun yalnız bir zümrenin de-
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ğil bu cemiyetin bir hastalığı telâkki edilmek 
lâzımgelir. iş hayatındaki tezahürü şu şekilde 
olur, başka bir hayattaki tezahürü bu şekilde 
olur ve fakat bu, hepsine şâmil olan bir hasta
lıktır. Binaenaleyh, tüccar denildiği zaman bu
nun altında muhakkak başkalarının zararına 
olarak ne pahasına olursa olsun kazanmak is-
tiyen insanlar değil normal şartlar altında eli
nin emeğini memleket mahsullerini değerlendir
mek mahsullerini değerlendirmek istiyen ve bu 
vazifeyi yapması mukabilinde kendi payını alan 
bir kitle olarak telâkki edilmesi lâzımgelir.. Bu
na temas edişimin bilhassa sebebi bütün Dev
let adamları bugüne kadar ekonomik ve iş ha
yatında ileri sürdükleri kötülükleri büyük öl
çüde iş adamlarına" yüklemiş olmalarının bir 
neticesidir. Bugün 300 - 500 vurguncu çıkabilir, 
muhtekir çıkabilir. Bunu ummi bir ıstırabın 
ticaret bahasına inikası telâkki etmek lâzım
gelir. Bgünkü nizam içerisinde memleketin 
ekonomik kalkınmasında büyük payı olma
sı iktiza eden tüccarı, elinin emeğini alan 
bir insan telâkki etmek ve buna göre ik
tisadi hayatta kıymetlendirmek ieab eder. 
Ancak bu suretle kırılan itimatlar, emniyetsiz
likler yerine getirilebilir, ve iş hayatı normal 
bir seyir takibedebilir. 

Arkadaşlar; memlekette bugünkü şartlar al
tında iç bünyemizdeki istihsal maliyetlerinin 
düşeceğini katiyen düşünmemek lâzımgelir. Bu
nun sebeplerini biraz evvel arzettim. Bu arada 
kuvvei muharrikenin ham maddesi olan kömü
rün şimdiye kadar 40 milyon lira raddesinde bir 
zararı olduğunu ve yarın bu zararların yanında 
yeni zararların devam etmesini istemiyen Hü
kümetin kömür fiyatlarına zam yapacağını 
ilâve edersem, istihsal maliyetlerini diğer fak
törler meyanmda bu suretle de yükseleceğini 
kabul emtek ve aksini asla düşünmemek yerin
de olur. Buna mukabil dış piyasalardan ucuz 
fiyatlarla gelen bâzı metalarm hayat pahalılığı 
üzerindeki cüz'i de olsa müspet tesirleri yanında 
memleketin sanayiini tehlikeye koyması da ayrı
ca düşünülmeye değer bir nokta olarak karşımı
za çıkmaktadır. Şu şartlar altında 1949 yılı so
nuna kadar yükselen hayat pahalılığı bundan 
sonra düşecektir gibi bir mütalâaya sapılırken 
bunun kendi istihsal kabiliyetimizin, kendi ve
rimli istihsallerimizin bir neticesi olarak değil, 
iktisadi bir marazın kendi bünyemizin kemiril-
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mesi pahasına elde edileceğini unutmamak ge
rekir. Bunu ise iç piyasalardaki, Ticaret Bakan
lığı uhdesine düşen ticari işlerimizin tertip ve? 
tanzimindeki aksaklıklara atfetmek yerinde 
olur. Nasıl hayat ucuzlasın ki, arkadaşlar?. Ofis 
dış memleketlerden yüz binlerce ton buğday 
getirtti. Bize verilen rakamlara göre buğdayın 
kilo maliyeti 23,3 kuruştur. Üç kuruş masraf 
karşılığı diyelim, 26 kuruş olması lâzım. Bunları 
biz değirmenlere 32 kuruşa verdik, 6 - 7 kuruş 
fazlasına. Sebep aşikâr. Kurulmuş bir Ofis Teş
kilâtı vardır. Bunu ayakta tutabilmek için bü
tün masrafları en çok yenen, en çok sarfedilen 
meta olan buğday üzerinden çıkarmak icabedi-
yor. Buğday fiyatı üzerindeki 7 kuruşun bir ki
lo ekmek üzerindeki inikası 10 - 11 kuruştan 
aşağı değildir. Bir ekmek üzerinndeki 3 kuruş 
30 para Muamele Vergisini de ıhesap edersek 
bugün evine her gün 3 - 5 ekmek almak duru
munda olan bir Türk vatandaşının bir kilo ek
mekte 15 kuruş fark ödemesi gerekmektedir. 

Şu halde Ekonomi ve Tiearet Bakanlığının 
hayat pahalılığı muvacehesindeki mücadelesin
de ekmek işini bir misal olarak kabul ederseniz, 
ortada hayat pahalılığı ile mücadelenin veya
hut kazançlarla hayat pahalılığı arasındaki nis
peti koruyacak bir sistemin adı dahi geçme
mektedir. Bir memlekette fakiri, işçisi, günlük 
emeği ile çalışan insanları göz önüne alır, bun
ların günde beş altı ekmek aldığını kalbul eder
seniz yalnız ekmek parası için vatandaşın gün
de 80 - 90 kuruş, Devletin vergi veyahut diğer 
külfetlerini karşılamak için ödediği meydana 
çıkar. 

Şu halde Toprak Mahsulleri Ofisinin kuru
luşundaki asıl gaye, vatandaşı ekmeksiz bırak
mamak, ona ueuz ekmek temin etmek, hakikat
le tamamen bir akistir. 

Belki Sayın Bakan 1949 yılının son ayların
da bâzı fiyat düşüşleri ileri sürerek hayatın 
ucuzlamaya mütemayil olduğunu arzedecekler-
dir. Fakat arzettiğim gibi iç piyasada memle
ket istihsalâtında fiyatların ucuzlaması mev
zun/bahis değildir. 

Dış piyasalardan gelen düşük fiyatlı malla
rın bir ucuzluk temin etmesi mümkündür, bun
lara rağmen memlekette bir hayat ucuzluğuna 
doğru gidiyoruz denilirse bunu memleketin ik
tisadi kudretinin kemirilmesi foahasına bir buh
ranın delili olarak kabul etmek lâzımgelir. 
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denince hakikaten insan, memleketin iktisadi 
nizamını, istihsalinden istihlâke ve değerlendir
me safhalarına kadar olan "bilûmum münasebet
lerini tüm halinde, bir merkezden ahenkli bir 
şekilde idare eden "bir mekanizma aramaktadır. 
Birçok memleketlerde millî ekonomi kül halin
de ele almıyor ve ayaklanıyor. Bizde de bu yo
la gidilmedikçe memleketin ekonomik ve ticari 
şevki idaresinin "belirli yönlere tevcih edilmesi
nin mümkün olamıyacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Cemil Alevli. 
CEMİL ALEVLÎ (Gaziantep) — Sayın ar

kadaşlar; tenkid etmek kolaydır ve bendeniz 
de tenkid edeceğim ancak bu samimî tenkidle-
rime gelmeden önce bir noktayı işaret etmek 
lüzumunu hissettim. O da şudur. 

Benden evvel söz söylemiş olan sayın arka
daşlarımızdan birisi Cumhuriyet Halk Partisi
nin devletçiliğini tenkid ettiler. 

Bu tenkid bendenizce eski foir hâtırayı taze
ledi, onu areztmek istiyorum. 

1935 ve 1936 senelerinde bu bakanlığı yani 
iktisat Bakanlığını idare edenler, devletçiliği 
o derece ileri götürmüşlerdi ki o vakit hususi te
şebbüse inkişaf imkânı bırakmamışlar, hattâ 
hakkı hayat dahi tanımamışlardı. O vakit İkti
sat Bakanlığına müracaat edip yeni bir fabrika 
kurmak istiyen, yeni bir makine getirmek isti-
yen vatandaşlara memlekette sürprodöksiyon 
olur, bunu yalnız Devlet yapacaktır, Sümer 
Bank yapacaktır, demişlerdi. Bu söze muhatap 
olanlardan birisi de bendenizim. Tenkid yapılır
ken içinde bulunduğumuz şartları da göz önün
de tutmak, munsifane konuşmak yerinde olur. 

Efendim, bendenizin bilhassa temas etmek 
istediğim nokta her sene Ekonomi Bakanlığının 
Bütçesi görüşülürken temas ettiğim bir mevzu
dur. Yine ayni mevzua temas etmek mecburiye
tinde kaldığımdan dolayı affmızı rica ederim. 

Bu memlekette el dokuma sanayii diye bir 
ev sanayii vardır. Bunun miktarı 50 bin civa
rındaydı. Yani evlerde 50 bin tezgâhta kadın, 
erkek, çocuk dokuma dokurlar ve geçimlerini 
sağlarlardı. Dikkat buyurulursa sağlar, dokur 
demiyorum, çünkü şimdi onların adedi pek 
azalmıştır, bu bakımdan hikâye hali filmazi ola
rak arzediyorum. Bundan iki sene evvel, ve ge
çen sene bu hususta daima Ekonomi Bakanının 
dikkat nazarını çektim ve dedim k i : 
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Harb senelerinde bu tezgâhlar çalıştı, işçiler 

geçinme imkânını buldular ve memlekete de bü
yük hizmetler ettiler. Köylünün dokuma ihtiya
cını karşıladılar. Harb bittikten sonra bu va
tandaşlar ayni şartlar içinde yaşama imkânları
nı bulmaları güçleşeceği için, şimdiden daha 
bunlar müşkül duruma düşmeden icap eden ted
birlerin alınması yerinde olur diye ricada bu
lundum. Üç defa bu dördüncüdür. Ve tedbir alı
nacaktır denildi cevap olarak. 

Fakat şimdi bu elli bin tezgâh işçisine aşağı 
yukarı birer kişi de yardımcı ilâve edersek 
100 bin demektir. Her biri üçer kişilik bir aile 
geçindirse, 400 bin insanı alâkadar eden bir 
mevzu olduğu anlaşılır. 

Bunların şimdi durumu nedir'? Bir misal ile 
arzedersem belki daha kolay anlatmış olurum. 

Bendeniz bu defa intihap dairem olan Gazi
anteb'e gittim. Vaziyet şu idi: Gazianteb'de 
yüksek malûmunuz olduğu gibi el dokumacılığı 
vardır. Geçen sene 6 bin aded olan bu tezgâh
lar bu sene son aldığım habere göre 200 e düş
müştür. Bu vaziyet bittabi mucibi teessürdür. 

Bu el sanayii yanında makine sanayii de 
müşkül duruma girmiş bulunmaktadır. Matbu
atta gördüğümüze göre gerek İstanbul'da gerek 
izmir'de muhtelif fabrikalar işçilerine yol veril
mektedir. Ve bunların adedi gün geçtikçe ço
ğalmaktadır. Bunların sebebi üzerinde durul
duğu vakit şöyle bir vaziyetle karşı karşıya ge
liyoruz. 

Bugün Sümer Bank'in elindeki stok mevcu
du 96 milyon lirayı bulmuştur. Hususi sanayiin 
elindeki stok mevcudu da 44 milyon civarında
dır. Ayrıca bellibaşlı mamullerin mümasili olup 
da tüccar elinde itim1 malı olarak bulunan mik
tardan 100 - 110 milyon civarındadır. Şöyle k i ; 
bugün memleket dahilinde 250 milyon liralık 
satılmayan bir istok mevcuttur. Bu neden mey
dana geldi, bunu da kısaca tahlil ederek sizleri 
fazla yormıyacağım. 

Bizim memleketimizin senelik mensucat ihti
yacı takriben 475 milyon liradır. Devlet fabri
kaları ile, hususi fabrikalar, el sanayii de dâhil 
olmak üzere, meydana getirilen bir senelik ma
mul 340 milyon civarındadır. 

Şimdi şu vaziyete göre 340 milyon ile 250 
milyon da istok olmak üzere ceman 590 milyon 
liralık bir mamul ile karşı karşıya kalacağız de-
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mektir. Halbuki, bizim memleketimizin senelik 
ihtiyacı 475 milyon liradır. Şu halde 115 milyon 
lmıda fazlamız kalıyor demektir. İçinde bu
lunduğumuz sene bir tek metre .mal ithal etmi-
yecek olursak, yine bir sene sonra 115 milyon 
liralık bir istok bulunacak demektir. 

Bendeniz yaptığım tahkikata göre bu vazi
yetin birkaç ay zarfında vukubulduğunu gör
düm ve bunun meydana gelmesindeki sebep 
şunu tesbit ettim. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
memlekete ithal edilecek malların listesini tan
zim ederken, ithal listeleri tanzim ederken mem
leket dâhilinde imal edilen mamûlâtın miktarını, 
cinsini, ve nev'ini nazarı itibara tam olarak 
almadan bu ithal listelerini tanzim et
mekte ve ithalât da buna göre yapıldığı için 
bu istok yığılmış ve bu sanayi de bundan mü
essir olmuş bulunmaktadır. 

Çünkü, Ekonomi Bakanlığının elinde Sanayi 
Kanunu diye bir kaun olmadığı için bugün bu 
Bakanlık memleketin içinde kaç tane fabrika 
var, bunların kapasiteleri nedir, bunların imal 
ettikleri mamullerin cinsi ve nevileri neler
den ibarettir, maalesef bu bilgiden mahrum bu
lunmaktadır. 1942 senesinde Teşviki Sanayi 
Kanunu meriyetten kalktığı günden itibaren 
yeri boş kalmıştır. O vakit Refik Saydam mer
hum bir sanayi kanunu getirmişmiş fakat vaktin 
gayrimüsait olmasından kadük olmuş. O gün
den buyana Hükümet yine meşgul olmuş bu 
kanunu ele almış nihayet 1948 senesinde bu 
Sanayi Kanunu Meclise gelmiş bulunmakta idi. 
Kanun, Bütçe Komisyonu da dâhil olduğu halde 
beş komisyondan geçti en nihayet bu sene Eko
nomi Komisyonuna geldiği vakit Hükümet bu 
kanunu geri aldı. Hattâ bendeniz o komisyonda 
Bakanla bu hususta münakaşa ettim ve aynen 
şu tâbiri kullanmıştım: Bu Sanayi Kanunu, si
zin Bakanlığınız için bir bir pusla mahiyetini 
taşımaktadır. Yani bir vapur nasıl puslasız sev-
kedilirse yanlış istikametlere gider tehlikelere 
mâruz kalırsa, bu Sanayi Kanunu da mevcut 
olmadıkça bu Bakanlığın ticari ve iktisadi işleri 
tedvir etmesi puslasız bir gemiyi sevketmek ka
dar müşkül olur dedim. Bakan arkadaşımız ben 
bu kanunu ihtiyaca kâfi görmüyorum. Bunu 
Sanayii Teşvik Kanunu ile birlikte getirmekte 
fayda mülâhaza ediyorum dedi, noktai nazarım' 
kabul edilmedi ve kanun geri alındı. 

Bendeııizce memleketin sanayi durumu, ihti-
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| yaçlar ı , tesbit «dilmedikçe ne ithal ne ihraç, ne 

istihsal durumunu tam isabetle tesbite imkân 
yoktur. 

Şimdi serbest ticaret rejimine geçiyorum ve 
bugünkü gazetelerde okuduğumuza göre bir de 
gümrük tâvizi mahiyetinde bir anlaşmaya giri-
lecekmiş ve Eylûlda bunun müzakeresi başlıya-
çakmış, şu, bu.. Biz bu serbest ticaret rejimine 
girerken Hükümetin takip ettiği veya takibetmek 
istediği ticari ve iktisadi politika nedir, bunu 
bilmek istiyorum ve bunu Sayın Bakanın kürsü
den açıklamasını istiyorum. Çünkü bugün mem
leketteki erbabı sanayi başta Devlet sanayii ol
duğu halde büyük bir endişe içindedirler. Yarı
nın ne olacağı hakkında kimsenin bildiği bir şey 
yok. Çünkü fabrikatör yaptığını satamazsa, 
mütemadiyen stok yaparsa bunun neticesi her 
halde onun için fena olur. Yani bundan sonra 
takip edeceğimiz iktisadi politikada memleket 
dahilindeki sanayiin durumunu nazarı itibara 
alacak mıyız, almıyacak mıyız? Bu noktanın 
açıklanması gerekir. 

Geçenlerde, garip bir şey işittim. Biz eli
mizdeki stokları ihraç edecekmişiz. Bakanlık 
böyle bir fikre zahip olmuş. Stokları nasıl ihraç 
edebiliriz, buna imkân var mıdır? Bu stokları 
ihraç edebilmek için her şeyden evvel bunların 
maliyetlerini indirmek lâzımdır. Bzim memle
kette bir kilo mazot 29,5 kuruşa satmalınıyor. 
Başka memleketlerden 10 kuruşa alınıyor. Bunun 
muhtelif sebepleri vardır. Bunları burada izah 
edecek değilim. Ayrıca % 18 Muamele Vergisi 
verilmektedir. Acaba Avrupa'da böyle bir Mu 
amele Vergisi var mı? Sonra yedek aksam yüzün
den sanayicilerimizin çektiklerini hepimiz bili
yoruz. Bunun üstüne biraz da bizim bilgi azlı
ğımızı ilâve edersek muhakkak maliyet de epeyce 
yüksek olur. Böyle yüksek maliyetli bir metaı 
biz ihraç etmeğe kalkışırsak, bendeniz bunun 
imkân dahilinde olacağını tahmin etmiyorum. 
Bu, ancak hayal olarak kalmaya mahkûmdur. 

Bugün Türkiye'deki umumi sanayi
den değil yalnız tekstil sanayiini alı
yorum, bu mensucat sanayiinin Devlete öde
diği vergi Devlet ve hususi sanayi bir arada, 
senede 100 küsur milyon lirayı bulmaktadır ve 
bunlar 340 milyon civarında bir mamul kıymet 
yaratmaktadır ve tabiî bu nispette de harice dö 

I viz çıkmasına mâni oluyor demektir. Eğer bu 
I sanayi çalışmasa ve olmasaydı bu ihtiyacımızı 
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hariçten teinin etmek mecburiyetinde kalacağız 
ve bittabi bunun için de döviz ödemek mecbu
riyetinde kalacaktık. 

Bir nebze de Dış ticaret muvazenemize temas 
ettikten sonra sözlerime nihayet vereceğim. 

Geçen sene 249 milyon lira açığımız vardı. 
Bu açık bu sene 118 milyon liraya düşmüştür. 
Ve tiraj hakları ile bir miktar da daha noksan-
laşmıştır. 

Bendeniz Sayın Bakandan şu ciheti öğren
mek istiyorum; niçin dış ticaret muvazenemizde 
açık veriyoruz? Her sene mutlaka böyle bir açık 
vermeye mecbur muyuz? İhracatımız ne kadarsa, 
ona mukabil ithalât yapalım. Çünkü az da olsa 
her sene açık vermek memleket için tehlikelidir. 
Bu açık birike birike ilerde büyük malî müşkü
lâtlar doğurabilir. Bu cihetin Sayın Bakan ta
rafından açıklanmasını rica ediyorum. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) — Benden evvel 
söz alan sayın arkadaşlarımın mütalâa ve ten-
kidlerini dikkatle dinledim. Bu münasebetle ben
de bir kaç söz söylemeyi kendimce muvafık bul
dum. Sözlerim evvelce verilmiş olan karar gere
ğince gayet kısa ve edebiyattan âri olacaktır. 

Arkadaşlar, partiler adına çok uzun tenkit
ler yapan arkadaşlarım da takdir buyururlar ki 
dünya yüzünde henüz tabiî hal avdet etmiş de
ğildir. Yine takdir buyurursunuz ki ticaret iş
leri Hükümet müdahalelerinden en çok müessir 
olan bir meslektir. Halbuki yakın tarihteki dün
ya şartları bu mesleki tamamen Hükümet mü
dahaleleri ve murakabeleri altına almak zaru
retini doğurmuştur. Bu arada husule gelen harb-
ler bütün bütün muvazeneyi altüst etmiş ve dün
yanın her tarafında gerek müstahsil ve gerek 
müstehlik durumunu ayarlama tedbirleri Hükü
met ile iş birliği yapılmaması yüzünden aksi 
tesirle;* husule getirmiştir. Bunu açıklamak ye
rinde olur. 

Harbin fiilen hitame ermesinden sonra Hü
kümetler bu arada bizim hükümetimiz de gerek 
memleket istihsalâtım harice satmak ve gerekse 
memleketin ihtiyacı olan eşyayı hariçten teda
rik etmek üzere ticari anlaşmalar yapmak ve 
bir nizam tesis edebilmek için âzami gayret sar-
f etmiştir. 

Nitekim yalnız 1949 yılı içinde ticaret mu
kavelesi, Modüs Vivendi olmak üzere 46 akit 
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yapılmıştır ki, bu hususta Dışişleri Bakanlığının 
ticari mukavele ve muahedeler servisinin cidden 
şayanı şükran olan mesaisini burada tebarüz 
ettirmeyi bir vazife sayarım. Bu mukavele ve 
muahedeleri Ticaret Bakanlığımız elinde bulu
nan imkânlar dairesinde aksaksız tatbikata âza
mi gayretler sarf etmiştir. Fakat mâruz kalman 
birçok ve büyük müşküller hüsnüniyet ve gay
retleri tam yerine getirmeye mâni olmuştur. Bu
nu bilgisizliğe ve beceriksizliğe hamletmekten 
ziyade her gün değişen şartlara bağlamak daha 
insaflıca bir görüş olur kanaatindeyim. 

Bu hususta sayın Bakan şüphesiz ki cevap
lar verecek. 

Sayın arkadaşlar; benim ricalarım şunlar
dır : Şu anda içinde bulunduğumuz dünya ikti
sat ve ticaret şartlarının dünden daha iyiye 
doğru götürülmeye çalışılmak istenilmektedir. 
Bu hususta malûmunuz olduğu üzere Paris'te 
toplanan Avrupa Milletleri, içinde biz de bulun
duğumuz halde serbest ticarete doğru bir an
laşmaya varmaya gayret ediliyor. Bu şekil bir 
anlaşmanın bizim gibi henüz istihsal unsurları 
tekemmül etmemiş ve sanayii henüz inkişaf ha
linde bulunan devletler için büyük sakıntılar 
doğurması mümkündür. Bu itibarla Hükümeti
mizin şimdiden alınması icap eden tedbirleri 
almalarını memleeket menfaatine olarak tavsiye
ye şayan ve pek zaruri görürüm. 

Şu ciheti de bilhassa Hükümetin yüksek na
zarına arzetmek isterim ki yapılacak anlaşma
lara bu işi tatbik edecek olan ticaret ve sanat 
erbabının müşavir sıfatiyle iştirak etmelerinin 
faydan olacağı kanaatindeyim. 

Ahmet Oğuz arkadaşımız sayın Bakanın tüc
carlar için «hasis menfaatler takip eden insan
lar» dediğini ifade ettiler. Sayın Bakanın bura
da oturduğu yerden (yanlış anlamışsınızdır) 
dediğini işittim. Bunu Yüksek huzurunuzda 
açıklamaları lâzımdır. 

BAŞKAN — Ali Riza Arı. 
ALI RÎZA ARI (istanbul) — Sayın arka

daşlar, benden evvelki, arkadaşlarım ekonomi 
ve Ticaret alanına ait birçok mevzular üzerin
de durdular. Ve hakikaten bu meseleler üzerin
de durulacak ve söylenecek şeyler çoktur. Ben 
tenkit sadedinde benden evvel söylenenlerle ik-

I tifa ederek, bugünkü safhalara ait bâzı mese-
I leler hakkında birkaç sorumu arzetmekle iktifa 
I edeceğim. 
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Bir defa yeni anlaşmalarla yeni bir ithal rs-

jimine gitmekteyiz. Halbuki memlekette bu du
rum karşısında gün gittikçe artan bir işsizlik 
muhakkaktır. Benden evvelki arkadaşlarım bir
çok rakamlar vererek bu mesele üzerinde dur
dular. Ben Sayın Bakandan rica edeceğim. Aca
ba bu anlaşmaların iş alanında ve ekonomi âle
minde tevlit edeceği menfi neticeleri önliyebi-
lecek her hangi bir tedbir ittihaz ettiler m i l 

2. Yine son safhalar arasında görüyoruz ki, 
71 yerde yapılacak su tesisleri için 25 bin ton 
font ısmarlanmaktadır. Bu, 50 kuruştan 12,5 
milyon lira tutanaktadır. Bizim bir Karabük te
sisimiz vardır ve font da imal etmektedir. Bu
radan çıkan fontlardan yapılan imalât memle
ketin bütün sanayi ihtiyaçlarını karşılıyabile-
cek vasıfta değildir. Gerek donmaları bakımın
dan, gerekse yapılışları bakımından. 

Biz bu fabrikayı gördük. Burada bir saç 
dört, beş defa ayni haddeden geçirilerek incel-
tilmeye çalışılmaktadır. Ben 1931 de Fransa'da 
Almanya'da Çekoslovakya'da, Avusturya'da 
ve Macaristan'da böyle tesislerden geçmiştim. 
O 'günkü yapılan saçlar dahi daha mütekâmil 
bir sistemle ve daha seri bir usulle yapılmakta 
idi. Binaenaleyh saç imalâtımızla, Karabük'te 
yaptığamız saç imalâtiyle bugünkü rejim karşı
sında ihariçle rekabete geçmemize imkân yok
tur, zannederim. 

Binaenaleyh font boru işi bugünkü font dö
küm fırından çıktıktan sonra en kolay ve en 
modern bir tesisle boru kalınca konursa bizim 
memleketin boru ihtiyacına sarf ve tahsis edi
lirse bu mesele en rasyonel ve en verimli bir 
şekilde netice verebilecektir. Sanırım bunu da 
bu son günlerde gerek Zonguldak'tan gerek 
İstanbul'dan ve gerekse İzmir'den bu sahada 
çalışan sanayici ve işçilerden aldığım mütaad-
dit müracaatlar üzerine diğer arkadaşlarımla 
bâzı tetkiklerde bulunduk 5 milyon lira sarfe-
dilirse bizim memleketin boru ihtiyacını karşı-
lıyabilecek bir tesis meydana gelebilir. 

Arkadaşlar; Karabük'te çok garip bir imal 
şekline rasladım. İnce saç yapmak için, üç saç 
üst üste konur ve haddeden geçirilir bunları 
birbirinden ayırmak için balta kullanılır ve bal
ta lâzımdır. Balta ile ayrılabilir. 

Arkadaşlar, saç ve demir yapan böyle bir 
tesisi bendeniz Avrupa'da da gördüm. Orada 
saçlar Karabük'te olduğu gibi yapılmıyor.. Bi-

.1950 O : 3 
zim yaptığımız saçlardan çok başka türlü yapı
lıyor, Karabük'te bugün yapılan saçlar sanayi
de imalâta da çok elverişli değildir, çünkü bu 
saçlarda donma şartları da tam teknik usuller 
dahilinde değildir. Çünkü tesis ve sistemi eski
dir. Binaenaleyh ben Sayın Bakanla bâzı mese
leler üzerinde görüştüm. Bana bir prensip me
selesinden bahsettiler. Biz yıllardır prensipsiz-
likten zarar görmekteyiz. Bunu kabul edenler
denim. Ama prensip bir vasıtadır. Prensip ce
miyet hayatında iyi tatbik edilirse, bu hem 
memleket hem ekonomi ve hem de sanayide ça
lışanlar için iyi neticeler verir sanırım. Bina
enaleyh bu meselede bildiklerimi kısaca huzu
runuzda arzetmekte fayda görürüm. 

Biz eğer 71 şehre malzeme için 12 - 15 mil
yon tahsis edersek diğer 200 şehrin projeleri 
hazırlanmaktadır, bunlar için de 40 - 45 milyon 
küsur (biı* para tahsis etmek lâzımgelecektir. 

Arkadaşlar bu konu Karabük için arzu edi
lir bir şeydir, bu bizim için çok iyi bir fırsat 
olacaktır. Bu fırsatı kaybetmiyelim. Bu mesele 
üzerinde maliyetten de bahsedildi. Arkadaş
lar ben, bugün Belçika demir sanayiinin ve iş
çisinin geçirmekte olduğu safahatı tetkik eden 
bir arkadaşınızım. Görüyorum ki, onlar îı*-
gütere ve Amerika'nın demir ihracatı karşı
sında yaşıyabilmek için prim ödemek mecburi
yetinde kalmışlardır. Bu primi ödemekle be-
beraber çok muhtemeldir ki, yakın bir istikbal
de bu demir rekabetsizliğinden orada da iş 
ahenginde aksaklık görülebilecek. Temenni 
ederim ki, bu aksaklık orada da olsa, daha 
umumi bir şekil almasın. Şunu da arzetmek 
isterim ki, onlar dahi bâzı prensipler tatbik 
etmek ıztırarmda bulunuyorlar. Onlar, cemi
yetin daha büyük dâvalarını evvelden görerek 
ona karşı tedbir almak lüzum ve zaruretini 
duymaktadırlar. 

Yine bir meseleye temas etmek istiyorum. 
Biz tonlarca çimentoyu başka memleketlerin 
topraklarını bu memlekete ithal ettik. Bu bel
ki bir zaruretti, fakat şunu soruyorum: Acaba 
Karabük'ün bugünkü durumu, bugünkü okas-
yonu karşısında yarın ne vaziyet hâsıl olacak
tır? 

Çimento meselesi bir ihtiyaçtır, devam et
mektedir. Ben bir iki sene evvel bu kürsüden 
aşağı yukarı yine bu mevzulara temas etmiştim. 
Durumumuz komşu memleektlere nazaran da-



B : 52 21.2 
ha dundur. Komşu memleektlerden, bizim ka- I 
dar cevherli olmıyan bu memleektlerden; çi
mento ithal etmekteyiz. İşletme Bakanlığın
dan sorun sesleri). Evet hakikaten bugün bu 
mevzu o Bakanlığa geçmiştir, irşat lûtuflarmı-
za teşekkür ederim, fakat bütün bu yapılanlar 
ve yapılmış olanların neticeleri inikasları itiba
riyle Ekonomi Bakanlığına gelmektedir. Bin
lerce ve milyonlarca harcanan paralar ve elde 
edilen neticeler Ekonomi Bakanlığına temas et
mektedir, . Ben bunu anlamak istiyorum. 

Diğer bir meselede suni ipek meselesidir. Su
ni ipek, naylon... Bu sene arkadaşlar beş kilo 
şeftaliye bir kilo ipek kozası satıldığını gözle
rimle gördüm. İş icabı gittiğim komşu ve dış 
bir memlekette de aynı dert, aynı durmda idi. 
Fakat öyle bırakılmamış orada kendi muhitle
rine ait, mutlaka bir prensip meselesi üzerinde 
durmıyarak o muhitin dut ağaçlarını, ipekçisi
ni prensip dışı koruyabilecek bâzı mahallî ted
birler ittihaz etmişlerdir. Ve onda kısmen mu
vaffak olmuşlardı. Bizim ipekçiliğimiz, kozacı
lığımız bu kadar fena durumda iken suni ipek 
tesisimizin tevsi edilmesindeki kârı ve avantajı I 
acaba izah ederler mi I 

Bizden çok ziyade iyi ve ekonomik bir du- I 
rumu olan İngiltere ve İtalya'da naylon* işi 
mevzuubahis olduğu zaman patent hakkını ver- I 
mek şartiyle Düponla suni ipeği memleketinde I 
yapmak, naylon ipliği satmamak ve ancak ma- I 
mulünü satmak üzere bir anlaşma yapılmasına 
karar verdiler. Bilmiyorum, biz dış memleket
lerle anlaşmalara mutavaat ve muvafakat gös- I 
termekteyiz. Ama İtalya ve İngiltere naylon I 
çorabını memlekete sokmıyarak yalnız naylon I 
ipliğini işleme imkânlarını buldular. Biz de bu I 
yola gidemez miyiz? Ve gidemezini idik? I 

Arkadaşlar, biliyormusunuz ki, 2 sene evvel I 
Mahmutpaşa'da 18 tane çorap fabrikası vardı. I 
Bu fabrikada çalışan takriben 1800 kadar Türk I 
kadın işçisinin yaptığı çoraplar Fransa'da ve I 
diğer komşu memleketlerde rağbet görmeye baş- I 
lamıştı. Hattâ Mısır'a gidenler hediye olarak I 
Türk çorabı götürüyorlardı. Ama bugün bunla- I 
rın 13 tanesi kapanmıştır. Diğer kalanlarda I 
imalât % 30 a düşmüştür. Bütün bunlar karşı- I 
smda bir kanunumuz var. Aşağı yukarı 1,5 se- I 
neden beri Ticaret Bakanlığında beklemektedir, I 
ancak son hafta Bakanlıktan çıkabilmiştir. Sa- I 
ym Bakan ne buyururlar? { 
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Arkadaşlar, başka istirhamda da bulunmak 

isterim. Bizim bir teşviki sanayi mevzuumuz 
var. Bu, son zamanlarda tersine işlemeye başla
mıştır. Bu İller Bankasına geleceğini arzettiğim 
borular, belediyelere ait olduğundan, gümrük
süz olarak memlekete gireceklerdir. Bunu içer
den bir vatandaş yapacak olsa o kilo başına 18 
Kuruş Muamele Vergisi verecektir. Demek olu
yor k i : Bu mal dışardan gelecek olursa ama 
teşviki sanayi imtiyazı tatbik edilecek, iç piya
sa ise bundan mahrum kalacaktır. Bilmem doğ
rumu? 

Arkadaşlarım bir hafta veya on gün evvel 
bir takrirle sormuş ve rica etmiştim; birçok eko
nomik teşebbüs ve işlerin başında mutlak ola
rak Sanayi Kanunu gelmektedir. Küçük Sanat
lar kanunu lâzımdır kooperatifler kanunu lâ
zımdır. Sayın Bakan ve Bakanlık bu kanunları 
geri almış bulunmaktadır Acaba bu kanunlar çı
kıncıya kadar, hiçbir vakit iyi tesirleri görüle-
miyen bu boşluk için ,intikal devresine ait her 
hangi bir tedbir düşünüyorlar mı? 

Bütün bunların haricinde bu tenkidlerimizi 
burada senelerce tekrar tekrar yapmaktansa, 
ötedenberi idealimiz olan ve partimiz progra
mına da girmiş olan Ekonomi Şûrasının tahak : 

kukuna imkân yok mudur? Çünkü eğer bu şûra 
tahakkuk etmiş olsaydı ümit ederim ki, bu 
mevzular, bu hayati mevzulara, ıstıraplarımıza, 
bünyemize daha uygun cevap verebilecek ka
nunların meydana gelmesine imkân verebilecek
tir. 

Vakit geç, olduğu için daha fazla rahatsız 
etmek insafsızlık olur. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Bendeniz 
de Ticaret Bakanlığı faaliyet sahasına giren bir 
konu üzerinde kısaca mâruzâtta bulunacağım, 
konu sigortalardır. 

Sigorta müessesesinin iktisadi ve sosyal 
alanda haiz olduğu ehemmiyeti izah etmeye lü
zum yoktur, kanaatimce. 

Bir vatandaşın hayatını, evini, ev eşyasını, 
ticari mallarını sigorta ettirmesi münasebetiyle 
sigorta şirketleri ile tesisi münasebet etmek za
ruretindedir. 

Sigorta faaliyetinin bu bakımdan bir zaptı 
rapta alınması zaruridir. Bunun içindir ki Yük
sek Meclisiniz 1149 numaralı Kanunla sigorta 
şirketlerinin faaliyetini tanzim etmiş ve ecnebi 
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sigorta şirketlerinin memleket dâhilinde çalış
malarını bir takım şartlara tâbi tutmuştur. 

Sigortadan behsedildiği zaman varidi hatır 
olan üç nokta mevcuttur. Birincisi prim, ikin
cisi mukavele şartları, üçüncü nokta da rziko 
tahakkuk ettiği zaman vatandaşın sigorta taz
minatını kolaylıkla tahsil edebilmesidir. 

Prim, bakanlıkça tâyin edilen komisyonlar 
marifesiyle incelenmekte ve prim yüksek oldu
ğu zaınan haddi mâkule tenzil edilmektedir. 
Tarife komisyonu vardır, bu işi ifa ile mükel
lef olan bu komisyon arasıra faaliyetini gös
termektedir. 

Mukavele şartları: Mukavele şart lan bir 
sigortada en mühim noktayı teşkil eder. 

Yüksek heyetiniz derhatır buyurur ki be
lediye gelirleri kanun tasarısı müzakere edilir
ken sigorta şirketlerinin belediyelere ödemeye 
mecbur oldukları itfaiye rüsumunun miktarı 
bahis mevzuu olmuş ve arkadaşlardan, zanne
derim Hasan Fehmi Ataç ve Sırrı Day Beyler 
bu sigorta poliçelerinin arkasında ufak yazı ile 
yazılı olan şartların siggortalılar için ne kadar 
vahim olduğunu izah buyurmuşlardır. Hakika
ten sigorta şirketlerinin kullandıkları poliçele
rin arkasında yazılı şartlar sigortalıların aley
hinedir. 

Millî şirketler teessüfe edinceye kadar mem
lekette çalışan ecnebi sigorta şirketleri Şarka 
mahsus poliçeler kullanmakta idi. O poliçelerdo 
mevcut hükümler, karşılarında suiniyetle hare
ket eden bir sigortalının bulundum düşünülerek 
feshih edilirdi. Bugün mer'i olan poliçe şartları 
o Şark poliçelerini gölgede bırakacak mahiyet
tedir. Meselâ; yangın sigorta poliçesinde mev
cut bir şarta göre bir sigortalının evi veya ma
ğazası yandığı takdirde yangın tarihinden itiba
ren 15 gün zarfında sigortalı, sigorta merkezi
ne bir zarar listesi göndermek mecburiyetinde
dir. 

Tasavvur buyurun, evi ve mağazası yanan 
bir kimsenin büyük bir teessür içinde bulunduğu 
için riyazi bir katiyetle zararlarını tesbit etme
sine mikan yoktur. Daha doğrusu tesbit edecek 
bir durumda değildir. Poliçenin 16 ncı madde-
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sinde deniliyor ki, şayet hasar miktarı bililtizam 
fazla gösterilirse, sigorta şirketi tazminat bede
lini ödemekten vareste tutulu*. 40 bin liraya si
gortalı olan bir ev eşyası için bir sigortalı 40 
bin lirlaık bir liste verir ve 38 bin liralık biı* 
zarar tesbit edilirse sigorta şirketi, zararı fazla 
gösterildiğinden bahsile tazminat vermekten im
tina edebilir. Ve hattâ bu maddeye dayanarak 
bâzı sigorta şirketleri vatandaşları mahkemele
re sevketmektedirler. 

Nakliyat poliçelerinde de yine nazarı dik
kati calip bir madde vardır. O madde ile sigor
tanın faydası tamamen bertaraf edilmektedir. 

Meselâ Avrupa'dan memlekete mal celbede ı 
bir tüccarın malı Bulgaristan'da zayi olursa, 
sigorta şirketi maddeye dayanarak, evvelâ sen 
Bulgraistan Demiryolları Şirketi aleyhine dâvu 
ikame et, dâva neticesinde zararını alamazsan 
ben ödiyeceğim, yahut zarardan dûn bir meb
lâğ alırsan ikmal edeceğim. 

Bu şekilde, bu şart sigortanın mahiyet ve 
mefhumunu tamamiyle bertaraf etmektedir. Ve 
bu şartlara dayanan ve insaflı hareket etmiyen 
bâzı şirketlere göre bütün sigorta şirketlerini 
kastetmek istemiyorum, çünkü bu maddeyi ile
ri sürmeye tenezzül etmiyen şirketler de vardır. 
Vatandaş Bulgaristan'a gidecek, Bulgaristan'
da avukat tutacak, dâva ikame edecek. Şayet 
tazminat alamazsa veya az tazminat alırsa si
gorta şirketinden hakkını istiyecektir. Binaen
aleyh poliçeleri ince bir tetkikten geçirmek, 
ünilâtral yani tek taraflı malhiyeti haiz şartla
rı poliçeden tayyetmek lâzımdır. Belçika'da 
Fransa'da, İsviçre'de ve sigorta endüstrisi faz
la inkişaf etmiş olan İngiltere'de tatbik edikıı 
şartlara dayanarak bir poliçe hazırlanmasını 
genç Bakanımızdan ehemmiyetle rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Gl. Ali Rıza Artunkal. 
Gl. ALİ RİZA ARTUNKAL (Manisa) - -

Söyliyeceklerim uzundur, vakit de gelmiştir, 
müsaade ederseniz yarın konuşayım. 

BAŞKAN — Vakit geçmiştir. Yarın saat on
da toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 
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Karayollan Oenel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilaiftir). 
Üye sayısı 465 

Oy verenler 284 
Kabul edenler 280 

Beddedenler : 4 
Çekimserler o 

Oya katılmıyanlar 174 
Agık Milletvekillikleri : 7 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veairoğlu 

AĞRI 
Müftak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mehrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş, 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Ahdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Alton 

(Kabul 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
MuhtaT Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çamhel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 

BURDUB 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 

Ahmet İhsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 

edenler] 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet E<ker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 

Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlat 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Dr. Ali Mentegeoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
AH Rıza An 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal Öke 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Arıman 
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Lâtife B. Ç«yrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Samiı Gülcüoğlu 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zilini Orhon 
Abdurrahman Sürmem 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coskan 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioflu 
Befid özsoy 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemaıl Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Uımay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltoacıoğlu 
Nfhat Erdem 
Şevket Torgut 

KOOAELI 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Burge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mi*at Şakir Attan 
Muhsin Adil Binal 

B : 62 21. S 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. D and a ı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Oafer Özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu< 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 

MARDİN 
Mefrmet Kâmil Bora i 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

.1960 0 : 9 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rif at Gürıoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H^ Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SîtRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SINOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Ineedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bltda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 

Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirfceş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil UyTradın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâttfoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sanalioğhı 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbeb 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Ali R. Ineealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan SeyU Orhon 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Emin Soysal 
Abdull'ah Yaycıoğlu 
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B : 52 21.2.1950 
[Reddedenler ] 

O : 3 

AFYON KARAHÎSAR 
Dr. Cemal Tunca 

AFYON KAEAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Asjkar 
Hazim BoHoa 
Hasan Di&§»r 
Şahin Lâçin 
Kemal ösfoban 

ANKARA 
Naki Oev«d Akkerm«ı 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Ayni Refik Bekman 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sume? 
(t) 

AYDIN 
61. Refet Alpman 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Orgl. Kâzım öaalp 

BÎLEClK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esende! 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Ban'guoğlu (Ba
kan) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Oelâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korfcııt 

BURSA 
Zehra Budunç 
Ahmed Münir Erhan 

ÇANAKKALE 
İhsan Karaaioğlu 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

[Oya kattümyanlar] 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Abdtirrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever (I.) 
Nurettin Ünen 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal önce! 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykae. 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Ziya Ağea 
Nahid Pekea» 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursuıro&lu 
Münir Htisrev Gffle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakka Çevik 
Ahmet Oğue 
Hasan Pölatka» 

Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet K«mal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloığlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
RaBİm Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cihad Bakan 
Oelâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fersi Çakmak 
(î.) 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silfvrilî 
(î.) 
Hamdulk(EJS. Tanrıöver 
(î.) 

MANİSA 
Yunus M. Alakaaat 

Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalcın 
Senİhi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf inan 
Rahmi Köken (î.) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü ökteaa 
Dr. Kâmraaı örs 
Hasan Âli Yüoel 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgm 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler (I.) 
Ömer Tasçıoğhı 
Hayrullah Ürkrün 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğ^ı 

KOCAELİ 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Halil Benli (1.) 
Hakkı Gedlfe 
Dr. Ahmet ihsan Güraoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakriıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. B«ydağı 
(î.) 

— 992 — 



Atıf Esenbel 
Mahmud Nedim Za/beı 

MANİSA 
Hilmi öztarhası 
Feyzuiah Uilu 

M ARAŞ 
Bıaa Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
(t) 
Dr. Aziz Uraa 

MUĞLA 
Ntaati Erdeaı 
Atım Gursu 

B : 52 21.2 
Nuri önaan 
Dr. Mitaıt Sakarozu 

NİĞDE 
Fartt lcs* 
Hûlid Mengi 
Şükrü Süer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RlZE 
Hatan Carid Balta (1.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirman (Bakan) 

SAMSUN 
Hüıayin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (î.) 

;. 1950 0 : 3 
SEYHAN 

Kasım Gülek (I.) 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remsi Yüregir 

SttRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

- TEKİRDAĞ 
Fayık östrak 

[Aftk MilletvekilUhleri] 
Antalya 
Srzarum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Ytsffad 
Zonjguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (1.) 
Ali Rıza Ifiî 
Hasan Saka 
Muammer Yarım'biTik 

URFA 
Osman Ağan 
Hasan Oral 
Suut K*mal Ye%km 

YOZOAD 
Oalâl Arat 
Sırn tçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Nmri T**k*a (1.) 
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