
D E V R E : n Cilt: 10 İÇTİMA SENESİ : II 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
«,.>.. )>&<{ 

Onbeşinci İçtima 

3 . 1 2 .1340 Çarşamba 

MUnderecat 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
2. — SUALLER; CEVAPLAR 

Sayfa 
433:434 
434,441 

1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; Ankara - Sivas demiryolundaki işçilerden 
Bozhüyük'ün teke mahallesinden Salim Oğlu 
Mehmet hakkında Nafıa ve Ticaret vekâletle
rinden sual takriri. 434 

2. — Bayezit Mebusu Şefik Beyin; Şarki 
Anadoluda hükümete intikal ederek Hazinece 
idare edilmekte olan arazii metruke müstecirle
rinden vergi alınması esbabına dair suali ve 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin şifahi 
cevabı. - 441:442 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; İstanbul'da Darülfünun ve yüksek mektep
ler talebesiyle Tramvay Şirketi arasında mü-
tekevvin (Yarım ücret) meselesine dair Maarif, 
Nafıa ve Dahiliye Vekâletlerinden suali. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

1. — Kanunu Cezanın bazı mevaddının tadili 
hakkında kanun lâyihası (1/543) 

442 
434 
434 

434 

Sayfa 
2. — (Hukuku Aile Kanunu) unvanlı ka

nun lâyihası (1/544) 

Tezkereler 
1. — Meclisin Elektrikle tenvirine muktazi 

motorların pazarlık suretiyle alınması için Mu-
vazenei Maliye Encümenince bir kanun lâyi
hası tanzimi hakkında îdare Heyeti tezkeresi. 

434 

434 

434 
2. — Encümende müterakim evrakın tetkik 

ve intacı için Memurin Muhakemat Encüme
nine mensup Azayı Kiramın mezun addedilme
leri hakkında mezkûr encümen riyasetinden 
mevrut tezkere (3/221) 434:436 

Teklif 
1. — Kozan Mebusu Ali Saip Beyin, Mat

buat Kanununa bazı mevad tezyiline dair tek
lifi kanunfei (2/377) 

Mazbatalar 
1. — Karahisarı Sahip Mebusu îzzet Ulvi 

Beyin; arpa ve buğday hasılatında hastalık 
zuhur eden mahaller mültezimlerinin üçer ay 
tecili tekasitine dair (2/348) ve Sinop Mebusu 
Yusuf Kemal Bey ve rüfekasının; Boyabat ka
sabasında vukua gelen yangından zarar gören 

436 

436 
436 
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Sayfa 
mültezimlerin aşara olan borçlarının teclisi 
hakkında (2/367) numaralı teklifi kanunileri ve 
Kavanini Maliye ve Muvazene! Maliye Encü
menleri mazbataları. 436 

2. — Mektebi Bahriyeden neş'et edip donan
mada tatbikatta bulunan mülâzımlar ile Mülki
ye Baytar Mektebinden mezun Baytarlara yüz-
ellişer lira itasına dair (1/392), (1/141) numaralı 
iki kıt'a kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbtaları. 436 

3. — îspirto resminin tenzili hakkında 
(1/530) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 436 

4. — 397 numaralı kanunun birinci madde
sinin fıkrai ahiresine tevfikan evvelce tanzim 
edilen cetvellerde isimleri muharrer olmayan ve 
bilâhare zuhur eden malülin hakkında (1/520) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası. 436 

5. — 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve 
Bakaya Kanununun birinci maddesinin asli (ve 
Ceraimi mezkûreye merbut ve müteferri olarak 
faili asli addedilen) fıkrasının tefsiri hakkında 
Başvekâletten mevrut (3/224) numaralı tezkere 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 436 

6. — Pontos Ceraiminin hiyaneti vataniye-
den addedilip edilmiyeceğine dair İcra Vekilleri 
Riyasetinden mevrut (3/96) numaralı tezkere 
ve tayini muameleye mahal olmadığına dair 
Adliye Encümeni mazbatası. 436 

7. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve 
rüfekasmın; Beyibilvefa veyahut rehin ve temi
nat iraesi suretiyle envali gayrimenkule üzerine 
vuku bulan ikraz ve istikraz muamelelerinin üç 
sene müddetle tecili hakkında (2/279) numaralı 
teklifi kanunisi ve İktisat, Kavanini Maliye, 
Muvazenei Maliye ve Adliye Encümenleri maz
bataları. 436 

8. — Sisli Ahmet Oğlu Mehmet'in iadei hu
kuku memnuasına dair Başvekâletten mevrut 
(3/296) numaralı tezkere ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 437 

9. — Müskirat nakli maddesinden mahkûm 
Osman Oğlu Ali Rıza hakkında verilen hüküm
de hatayı adli vâki olduğundan af suretiyle te 
lâf isine dair (3/261) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 437:438 

Sayfa 
10. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin; al

tın kaçakçılığından Menteşe Mahkemesince 
mahkûm edilen Hasan Sabri, İsmail ve diğer 
İsmail Efendilerin affı hakkında (2/291) numa
ralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye mahal 
olmadığına dair Adliye Encümeni mazbatası. 438 

11. — İstihsâl edilen mahaller aşarı hakkın
da (1/50) numaralı kanun lâyihası ve müzake
resine mahal olmadığına dair Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası. 438:439 

12. — Divanı Muhasebat Reisi Sanilikleri-
ne vekâleten tayin edilecek zevata verilecek ve
kâlet maaşı miktarına mütedair harcırah karar
namesinin fıkrai mahsusasının lüzumu tefsiri 
hakkında Meclis Riyasetinin (3/300) numaralı 
tezkeresi ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası. 439 

13. — Urfa Mebusu Şeyh Safvet Efendinin; 
İstanbul'da harikzedegân Apartmanları hakkın
da (2/370) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 439 

14. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, (2/371) numaralı «Yol Kanunu» unvanlı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 439 

15. — Niğde Mebusu Halit Bey ve kırk-
dokuz refikinin; Bor Kasabasına celp ve isale 
kılınmakta olan su için muktazi borulara ve in
şaata sarf olunmak üzere 7 500 liralık tahsi
sat itası hakkında (2/372) numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair lâyi
ha Encümeni mazbatası. 439 

16. — İzmit Mebusu İbrahim Beyin; (As
kerî Terfii Kanunu) unvanlı (2/373) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 439 

17. — Canik Mebusu Cavit Paşanın, Canik 
Vilâyeti dahilinde cereyan eden Aptal ırmağı
nın bir kanal ile Yeşilırmağa cereyan ettiril
mesine dair (2/374) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 439 

18. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve 
rüfekasmın, «Umum Memurin Kanunu» un
vanlı ve (2/376) numaralı teklifi kanunisi ve şa-
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Sayfa 
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encüme
ni mazbatası. 439:440 

19. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin, 
Teksiri Nüfus hakkında (2/375) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 440 

Takrirler 440 
1. — Karahisarı Sahip Mebusu Ali Bey ve 

rüfekasının; hareketi arzdan hasarzede olan Ka-
rahisar ahalisine muavenet edilmesi temenniya-
tma dair takriri (4/95) 440:441 

Sayfa 
Evrakı Saire 441 

1. — Meclisi Umumi Vilâyetin inikat ettiği
ne dair Tekfurdağı ve Antalya Vilâyetlerinden 
mevrut telgraf nameler. 441 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 442 
1. — Bilûmum Ormanların fenni usulü ida

resi ve işletilmelerine mütedair 22 Nisan 1340 
tarihli kanuna tezyil edilmek üzere (1/518) nu
maralı kanun lâyihası ve Ziraat Encümeni maz
batası, 442:453 
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BİRİNCİ CELSE 

Bcd'i müzakerat; Saat : 2,10 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REÎS — Zaptı sabık hülâsası okunacak. 

On dördüncü içtima 

1 Kânunuevvel 1340 Pazartesi * 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 

sabık hulâsası kıraat ve tashihen 'kabul edildi. Evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Badehu, Mısır, Meclisi- Mebusan ve Ayan Riya
setlerinden mevrut telgraf nameler kıraat edilerek kısa 
bir müzakere cereyan ettikten sonra HMivi Mısır Ab-
!bas Hilmi Paşanın Harbi Umumi esnasında Harbiye 
veznesinden tavizen para alıp almadığına ve saireye dair 
Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin sualine Müda
faa! Milliye Vekili Föthi tarafından verilen cevap iş» 
tima olundu. 

Müteakiben ormanların fenni usul idaresi hak
kındaki kanuna müzeyyel lâyihai kanuniyenin müza-
keresline geçildi ve bir müddet müza'kere cereyan et
tikten sonra celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Ali Sururi Bey tarafından kuşat edilerek orman

ların fenni usul idaresi hakkındaki kanuna müzeyyel 
kanun lâyihasınla müzakeresine bir müddet daha de
vam olunduktan sonra müzakerenin kifayeti kabul 
ve müteakiben. Çarşamba günü toplanılmak üzere 
celse tatil .edildi. 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında bir müta
lâa var mı efendim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, ruznamede 
şayanı ehemmiyet bir mesele vardır. Sonra suimisal 
olur. Burada geçen sefer üçüncü numara Mi. Şimdi 
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dördüncü numara olmuş, numara sırası değişmez. 
Öğle bir vaziyet olabilir ki beş numaraya konan ka
nun gayet mühim bir kanun olabilir. Onun için ruz-
namede sıraya riayet, edilmesi lâzımdır. Buradaki 
üçüncü madde, dördüncü, dördüncü madde de üçün
cü madde olacaktır. 

1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin An
kara - Sivas demiryolundaki işçilerden Bozhüyük'ün 
teke mahallesinden Salim oğlu Mehmet hakkında su
al takriri. 

Lâyihalar 
1. — Kanunu cezanın bazı mevaddının tadili hak

kında kanun lâyihası (1/543)-, 

2. — (Hukuku Aile Kanunu) unvanlı kanun lâyi
hası (1/544), 

REİS — Her iki lâyiha Adliye Encümenine veril
miştir. 

Tezkereler 
1. — Meclisin elektrikle tenvirine muktazi mo

torların pazarlık suretiyle alınması için Muvazenei 
Maliye Encümenince bir kanun lâyihası tanzimi hak
kında İdare Heyeti tezkeresi. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine -havale 
ediyoruz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, Meclisin elek
trikle tenvirine müktazi motorların pazarlık suretiyle 
alınması İçin Muvazenei Maliye Encümenince bir ka
nun lâyihası tanzimi için İdare Heyetinden bir tezke
re var. Böyle bir şey şimdiye 'kadar görülmemiştir. 

Arkadaşların her birinin hakkı teklifi vardır.. Bil
hassa İdare Heyetinin eğer İdare Heyeti böyle bir 
zarurete kani ise doğrudan doğruya kendileri teklif 
ederler. Muvazenei Maliye Encümenine gider. Ne za
ruret gördülerse o suretle teklif yapsınlar. Başka tür
lü olmaz. Böyle bir teklif, böyle bir tezkere olmaz. 
Onun için bu tezkerenin İdare Heyetine iadesi lâ
zımdır. 

REİS — Efendim, bu tezkerenin İdare Heyetine 
iadesini teklif ediyorlar, ladesini kabul edenler lüt-

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozo'k) — Kanun 
çıktıkça numaralar derece derece yükselir. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayıf 

sesleri) 

Zabtı sabık kabul edilmiştir. 

REİS — Nafia ve Ticaret Vekâletlerine havale 
edilmiştir. 

fen el kaldırsın... . Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
İdare Heyetine iade olunacaktır. 

2. — Encümende müterakim evrakın tetkik ve in
tacı için Memurinin Muhakemat Encümenine men
sup azayı kiramın mezun addedilmeleri hakkında 
mezkûr Encümen Riyasetinden mevrut tezkere. 
(3/221) 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyece intihap olunup 25 Teşrinisani 

1340 tarihinde tetkikata başlayan encümenimiz şim
diye kadar mevcut evraktan bir kısmını intaç etmiş 
ise de elyevm binyirmibir adet evrak vardır. Fakat 
Azayı Kiramın diğer encümenlerde de vazifesi bulun
mak itibariyle devam etmesi ve öğleden sonra da He
yeti Umumiyede hazır bulunması iktiza ettiğine ve 
bu sebeple dahî muntazaman içtima edilememekte ol
duğuna göre hukuku umumiye ve şahsiyi ye taallûk 
eden marelarz evrakı müterakimenin tetkik ve intacı 
uzun zaman mütevakkıf bulunduğu varestei arz ve 
izahtır. Her ne kadar Şûrayı Devlet teşkili mutasav
ver ise de bu baptaki kanunun bu sene çıkması gayri 
melhuzdur. Binaenaleyh hükulku umumiye ve şahsi-
yenin uzun zaman sürüncemede kalmamasını temîn 
için Encümenimize mensup azayı kiramın işbu evrak
ları tetkik ve intaç edinceye kadar Heyeti Umumiye
ce mezun addedilmesini arz ve teklif eylerim. .1.1*2.1340 

Memurinî Muhakemat Encümeni 
Reisi 

Giresuri Mebusu 
Hacim Huhittin 

(İzahat verilsin sesleri) 

2. — SUALLER : 

3. — EVRAKI VARİDE : 

— 434 — 



1 : 15 3 . 12 . 1340 C : 1 

MEMURİNİ MUHAKEMAT ENCÜMENİ 
REİSİ HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — 
Efendim! Encümeniniz işe başlamıştır. O günden 
beri ancak üç içtima yapabilmiştir. (90) evrak intaç 
edilmiştir. Mütebaki 1021 takım evrak vardır ve bir 
taraftan da evrak gelmektedir. Bu halde devam eder
sek altı ayda bunu bitirmek imkânı yoktur. Onun 
için bize müsaade buyurun bir, nihayet birbuçük 
ayda bu evrakın muamelelerini intaç edelim. Çün
kü bekleyen binlerce memurlar vardır. Bunlardan 
bir kısmı kurtulacaktır. Bir kısmı açtır, sefildir. Ka
rınlarını doyurmak lâzımdır. Bir kısmı da mahkûm 
olacaktır. Hukuku millet mutazarrır olmaktadır. Bi
naenaleyh bu gibilerin mahkûmiyetlerinde intibah 
vardır. Bu itibarla encümeninize müsaade buyurul-
masını rica ederim. (Çok doğru sesleri) 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim! Encümen 
Reisi Beyefendi Hazretlerinin mütalâaları doğrudur. 
Encümenden teraküm eden evrakı, bir an evvel in
taç etmek için encümen azasının müstemirren çalış
malarını temin etmek lâzımdır. Fakat ben zannedi
yorum ki, bu yaranın esaslı çaresi değildir. Bende
nizin bildiğime göre Şûrayı Devlet lâyihası hazırdır. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu gayet sarihtir ve Şûrayı 
Devletin bir an evvel teşkilini âmirdir. 

Memurini Muhakemat Encümenine mevdu olan 
bu vazaifi, komisyonlarla idareyi maslahat şeklinde 
yürütmenin imkânı yoktur. Meclis faaliyetine hâ
kimdir. İcabederse üç ay, beş ay mesaisini tatil eder, 
nitekim ediyor ve edecektir, o müddet zarfında 
umuru ibat yüz üstü kalmaktadır. Bendenizin iste
diğim, hem Teşkilâtı Esasiye Kanununun emrettiği 
şeyi bir an evvel yerine getirmek, hem de Memurin 
Tetkik Encümenine mevdu vazaifi sureti muntaza-
mada cereyan ettirmek ve süratle işlerin yürümesini 
temin etmek için Heyeti Celilenizin bir an evvel 
Şûrayı Devlete ait lâyihai kanuniyeyi ruznamesine 
alarak müzakere ve intaç etmesidir. 

Bendenizin teklifim bundan ibarettir. 
MEMURİNİ MUHAKEMAT ENCÜMENİ 

REİSİ HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — 
Efendim, bunlar ayrı ayrı meselelerdir. Şûrayı Dev
let teşkili ayrı bir meseledir. Encümen azasının me
zun addedilmesi ayrı bir meseledir. Hasan Beyefen
dinin teklifine encümen de taraftardır ve en mühim 
arzusu odur. Onu teklifimizde de arz ediyoruz. Fa
kat pek mühim olan Şûrayı Devlet teşkiline ait ka
nunun birkaç günde, hattâ birkaç ayda çıkması müş

küldür. Onun için encümen azasının mezun addedil
mesini rica ederiz. Bir taraftan da Şûrayı Devlet 
Kanununu müzakere ederiz. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Yal
nız bir temennimiz varki, mezuniyetten istifade ede
rek İstanbul'a ve saireye gidip işlerin yine yüzüstü 
kalmamasını temin buyurunuz. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Encü
meninize itimat buyurmanızı rica ederim. Encüme
niniz, iş görmek için ve mevrut işleri intaç etmek 
için ve ahvali pek acıklı olan memurların hallerini 
terfih etmek için mezuniyet istiyor. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Her gün 
mü işiniz var? Her gün mü içtima edeceksiniz Hacim 
Beyefendi? 

HACİM MUHİTTİN BEY (Devamla) — Her 
gün efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Hacim Beyefendi «Encümen Âzası Heyeti Umumi
ye içtimaından mezun addedilsin bu işleri intaç ede
lim» diyorlar. Bendenizce imkân yoktur. Çünkü ge
çen sene bendeniz de o encümende bir sene kadar 
bulundum. Yediyüz evrak çıkardık. Müteakiben bin 
evrak geldi. Bu daimî bir iştir, daimî bir cereyandır. 
İntaç imkânı yoktur. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Vardır. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Bu 

encümen, daimî bir encümendir. Nizamnamei Da
hilî mucibince daimî encümende âza olan zevat iki
den fazla encümende bulunamaz. Bu encümen de 
daimî ve mühim bir encümendir. Şimdi Tetkik En
cümeninde bulunan arkadaşlara sorsak hepsi üçer 
encümende olduklarını söylerler. Binaenaleyh, di
ğer encümenlerden çekilirler ve oraya başka arka
daşlar girerler ve o .encümene daimî surette devam 
ederler. Böyle mezun addetmeye lüzum yoktur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Mut
lak surette, encümen müzakeratına iştirak eden âza 
mezun addedilir, kaydının ilâvesini rica ediyorum. 

REİS — Efendim! Encümen mazbatasını reyi 
âlinize arz ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müddetle takyit edil
sin. Bir ay, birbuçük ay, bir müddet... 

REİS — Encümen Riyaseti tezkeresini kabul 
edenler lütfen' el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. «Müddet ne kadar ses
leri» 
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. ' İHSAN BEY (Ergani) — Müddet ne kadardır 
efendim? 

REÎS — Müddet hakkında bir teklif yoktur. Ay
rıca bir teklif yaparsanız tayin ederiz. . 

HACÎM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Esa
sen birbuçuk ay zarfında evrak intaç edilir. 

Teklifler 
1. — Kozan Mebusu Ali Saip Beyin; Matbuat 

Kanununa bazı mevad tezyiline dair teklifi kanu
nisi (2/377) 

REİS — Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Karahisarı Sahip Mebusu İzzet Ulvi Beyin; 

arpa ve buğday hasılatında hastalık zuhur eden ma
haller mültezimlerinin üçer ay tecili nekasıta dair 
(2/348) ve Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve rü-
fekasının; Boyabat kasabasında vukua gelen yan
gından zarar gören mültezimlerin aşara olan borç
larının tecili hakkında (2/367) numaralı teklifi ka
nunilerine Kavanine Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
MÜKERREM BEY (İsparta) -

hatasında müstaceliyet kararı vardır. 
Encümen maz-

REİS — Bu mazbatanın müstacelen müzakeresi 
hakkında teklif vardır. Reye koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

2. — Mektebi Bahriyeden neş'et edip donanmada 
tatbikatta bulunan mülâzımlarla Mülkiye Baytar Mek
tebinden mezun baytarlara yüzellişer lira itasına dair 
(1/39, 1/141) numaralı iki kıt'a kanun lâyihası ve Mü-
dafai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

3. — İspirto Resminin tenzili hakında (1/530) nu
maralı Kanun Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

REİS — Ruznameye alındı 
4. — 397 numaralı Kanunun birinci maddesinin 

fıkrai âhiresine tevfikan evelce tanzim edilen cetvel
lerde isimleri muharrer olmayan ve bilâhara zuhur 
eden malûlin hakkında (1/520) numaralı kanun lâ
yihası ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alındı 
5. — 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve Baka

ya Kanununun birinci maddesinin (ve ceraimi mez-
kûreye merbut ve müteferri olarak faili asli addedilen) 

fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut 
(3/224) numaralı tezkere ve Adliye Encümeni Maz
batası 

^ E İ S — Ruznameye alındı. 
6. — Pontos ceraiminin hiyaneti vataniyeden ad

dedilip edilmiyeceğine dair İcra Vekilleri Riyasetinden 
mevrut (3/96) numaralı tezkere ve tayini muameleye 
mahal olmadığına dair Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
9 . 11 . 1340 

Riyaseti Celileye 
Pontosculuk ceraiminin Hiyaneti Vataniye Kanu

nunun birinci maddesinin dairei şümulü dahilinde 
olup olmadığının tef siren hal ve tespiti hakkında Ad
liye Vekâletinin 74/2602 numara ve 29 Temmuz 1338 
tarihli tezkeresi ile sabık Adliye Encümeni Mazba
tası Encümenimizce mütalâa ve tetkik olundu. Pon-
toscu rumların mübadelesi hakkındaki muamele ahi
ren icra ve ikmal edildiğinden keyfiyetin tetkikine ma
hal kalmadığı kararlaştırılmış olmakla Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 
Aza 

Konya 
Refik 
Aza 

Saruhan 
Kemal 
Aza 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Mazbata Muharriri 
Çorum 

Münür 
Aza 

Konya 
Tevfik Fikret 

Aza 
Dersim 

Feridun Fikri 
Aza 

Konya 
Eyüp Sabri 

Aza 
Amasya 

Nafiz 

REİS — Bu mazbatayı Reyi Âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye vaz 
ediyorum, kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

7. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfe-
kasının; beyyibilvefa veyahut rehin ve teminat iraesi 
suretiyle emvali gayrımenkule üzerine vukubulan ik
raz ve istikraz muamelelerinin üç sene müddetle tecili 
hakkında (2/279) numaralı teklifi kanunisi ve İktisat, 
Kavanini Maliye, Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
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8. — Sisli Ahmet oğlu Mehmet'in iadei hukuku 
memnuasına dair Başvekâletten mevrut (3/296) nu
maralı tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
9 . 1 1 . 1340 

Riyaseti Celileye 

Kozan Belediye Odacısı İsmail Oğlu Ahmet'e ceb
ren fiil livata icra etmesinden dolayı Kozan Mahke
mesinden sadır olan 5 Mayıs 1327 tarih ve 63 numa
ralı ilâmda badelteşhir üç sene küreğe mahkûm Ses'in 
Hacı - Uşağı Mahallesinden Gülsen Oğullarından Ah
met Oğlu Mehmet'in iadei hukuku memnuasına dair 
mahkemei mezkûreden sadır olan 20 Eylül 1340 tarihli 
ilâma nazaran muktezasının ifası hakkında Başvekâ
letten mevrut 22 . 10 . 1340 tarih ve 6/3551 numaralı 
tezkere ile evrakı müteferriası Encümenimizce tetkik 
ve mütalâa olundu. Mahkûm mevkum Mehmet'in 
iadei hukuku memnuası hakkında verilmiş olan ilâm 
usulüne muvafık olduğu anlaşılmakla olveçhile huku
ku memnuasının iadesi takarrür ettiği Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Mustafa Fevzi 

Kâtip 

Mazbata Muharriri 
Çorum 
Münür 
Aza 
Refik 
Aza 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Aza 
Tevfik Fikret 

Aza 
Dersim 

Feridun Fikri 
Aza 

Saruhan 
Kemal 

Aza 
Eyüp Sabri 

REİS — Bu mazbata hakkında bir mütalâa var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

9. — Müskirat Nakli maddesinden mahkûm Os
man Oğlu Ali Rıza hakkında verilen hükümde hatayı 
adli vaki olduğundan af suretiyle telâfisine dair (3/261) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

11 . 11 . 1340 

Riyaseti Cellieye 

Müskirat naklinden maznun olan Bilecik'in Köy
lü Nahiyesinin İslâm Mahallesinden olup, Eskişehir'in, 
Yıldız Otelinde misarifeten mukim Osman Oğlu Ali 
Rıza'nın Eskişehir Bidayet Hâkimliğince icra kılman 
muhakemesinde merkumun bir şişe derununda yüz dir
hem rakı naklettiği sabit olduğundan bahisle Men'i 
Müskirat Kanununun ikinci maddesine tevfikan elli 
lira cezayi nakdi ahzına, veremediği takdirde beher 
yüzyirmi beş kuruş ve küsuru için bir gün hapsine ka
rar verildiği anlaşılmış ve halbuki mezkûr maddei 
kanuniyede küsurat hakkında bir güna kayıt ve işaret 
olmamasına göre kıyyeden dûn müskirat nakledenle
rin tecziyesi sarahati kanuniyeye muhalif bulunmuş 
olduğundan af suretiyle bu baptaki hatanın telâfisi hak
kında Başvekâletten mevrut 9 . 4 . 1340 tarih ve 
6/1675 numaralı tezkere ve evrakı, müteferriası En
cümenimizce tetkik ve mütalâa olundu. Men'i Müs
kirat Kanununun ikinci maddesinde kıyyeden dûn 
müskirat için ceza tayin edilmemiş olmasına binaen 
bu baptaki hükmün mahsulü hata olduğu anlaşıldığın
dan affı takarrür etmekle Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Çorum 

Mustafa Fevzi Münür 
Kâtip Aza 

Bozok Konya 
Eyüp Sabri 

Aza Aza 
Konya Konya 

Tevfik Fikret Refik 
Aza Aza 

Konya Saruhan 
Mustafa Feyzi Kemal 

RElS — Mütalâa var mı efendim? 
VEHBÎ BEY (Karasi) — Efendim, hatayı adlî, 

hatayı adlî.. Hergün hatayı adliden bahsediyoruz. Ben 
öyle zannediyorum ki memlekette hâkimler hep hata
yı adlî yapıyor. Bu rakı okka idi, dirhem idi, kanun
da sarihti, değildi gibi rakı sayılması meselesi olacak
tır. Adliye Encümeni ne düşünüyor? Memleketin her 
tarafından hatayı adlilerin bir defa da hepsini topla
yıp ta bir listede çıkarsa daha iyi olmaz mı, akılla
rına hiç gelmiyor mu? Böyle yapılıp da Meclis her gün 
işgal edilmese iyi- olur zannediyorum. 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hüküm icra 
edilmiş mi? Mazbata Maharriri beyden soruyorum. 

MÜNÜR BEY (Çorum) — Malûmu Âlileridirki, 
affı hususiler hadisatı muayyene ve esbabı hususiye 
üzerine vukubulur. Mahkemeler de hükümlerinde ba-
zan hata edebilirler ve bu hükümler kesbi katiyet eder. 
Turuku kanuniyeye müracaatla ıslâhı imkânı bulun
maz. Bu kabil hataların izalesi için yegâne çare affı 
hususî tarikidir. Men'i Müskirat Kanunu esasen tadil 
edilmiş olmakla beraber o kanunda böyle küsurat için 
ceza mevzu olmadığı halde mazbatada mevzubahis 
olan adam bir okkadan dûn rakı naklettiğinden do
layı mahkûm edilmiştir. Bu kabil kimseler evvelce de 
Meclisi Âlice affı hususî suretiyle mazharı af olmuş
lardır. Bu da o kabildendir. Yoksa umum mahkeme
lerden sadır olan hükümler için umumi ve mutlak bir 
af ilânı hususu mevzubahis değildir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hüküm 
icra edilmiş mi? 

MÜNÜR BEY (Devamla) — Hayır icra edilme
miştir ve zannediyorum ki Vehbi Beyefendi tekliflerini 
ciddî olarak söylememişlerdir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hatayı 
adlinin affına dair bir usul bilmiyoruz. İzah eder mi
siniz? 

MÜNÜR BEY (Devamla) — Aynı sebep ve mahi
yete mahkûm olmuş bir çok kimseler Meclisi Âli
den af olunmuşlardır. Bunların hareketleri cürüm ad
dolunmadığı mesuliyeti kanuniye altına alınmamış ol
duğu halde mahkemece tatbikat hatası neticesi olarak 
mahkûm edilmişlerdir. Halbuki bu adamların hare
ketleri ifâli memnuadan değildir, bir ceza tehdidi 
alınmamıştır. Binaenaleyh bir ceza tehdidi altında bu
lunmayan bir fiilden dolayı bir kimse mahkûm edil
miş olursa ve turuku kanuniyeye müracaatla ıslâhı ça
resi bulunmazsa yapılacak şey aftır. Hususinin esba
bından birisi de budur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hatayı adlî 
değil affı hususidir. 

REİS •— Efendim! Encümenin mazbatasını Reyi 
Âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

10. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin; altın ka
çakçılığından Menteşe Mahkemesince mahkûm edilen 
Hasan Sabri, İsmail ve diğer İsmail Efendilerin affı 
hakkında (2/291) numaralı teklifi kanunisi, tayini 
muameleye mahal olmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Heyeti Umumiyeye 
Altın kaçırmak maddesinden dolayı mahkûm olan 

Menteşe Vilâyetinden manifaturacı Hacı Mahmut 
Zade İsmail, Hacı Hasan Zade Hasan Sabri ve To
pal Zade İsmail Efendilerin affına dair Menteşe Me
busu Esat Efendi tarafından takdim edilen teklifi 
kanuni Encümenimizce mütalâa ve tetkik olundu. 
Fiili mezkûrdan dolayı mahkûm olan eşhasın affı 
Meclisi Âlice mukaddema reddedilmiş olduğundan 
tayini muameleye mahal olmadığı arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Maharriri 

Mustafa Fevzi Çorum 
Münür 

Kâtip Aza 
Konya 
Refik 

Aza Aza 
Tevfik Fikret Konya 

Mustafa Fevzi 
Aza Aza 

Dersim Saruhan 
Feridun Fikri Kemal 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Mazbatayı kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

11. — îstihlâs edilen mahaller aşarı hakında (1/50) 
numaraı Kanun Lâyihası ve müzakeresine mahal ol
madığına dair Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Düşman tarafından ihrak olunan Sakarya ve 
Ilıca Karyesiyle emsali kura ahalisinin 1337 senesi 
nihayetine kadar olan aşar ve tekâlifi saireden müte
vellit borçlarının mükellefinin karyelerine avdetlerine 
kadar tehiri lüzumuna dair Heyeti Vekilece tanzim 
ve 1338 senesi Kavanini Maliye Encümenince de 
terviç olunarak Encümenimize muhavvel evrak meya-
nında bulunan lâyihai kanuniye mütalâa - olundu. 
Lâyihai mezkûre Mücadelei Milliyenin devam ettiği 
zamana ait ve kurayı mezkûr halkın köylerine av
detlerine muallâk bir teklif olup, sulhun aktedilmiş 
ve hali tabiinin avdet etmiş olması hasabiyle teklifi 
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mezkûrun müzakeresine mahal görülmüyerek hıfzına 
karar verildiği Heyeti Celileye arz olunur. 1 . 1 2 . 1340 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bayazıt Yozgat 
Şefik Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Karahisar Karahisarışarki 
İzzet Ulvi İsmail Hakkı 

Aza Aza 
Bayazıt Giresun 

Süleyman Sudi . Tahir 
Aza 
Van 

Münip 

VEHBİ BEY (Karesi) — Ne olmuş yani köy
lerden aşar alınmamış mı? Encümen izahat versin. 

SÜLEYMAN SIRRI (BOZOK) — Efendim! 
Sakarya civarında Ilıca ve civarı köyler ahalisi har
bin devam ettiği sırada köylerini terk etmişler Hü
kümet diyorki; bu ahalinin 1337 senesine ait olan 
aşar borçları bu köylüler tekrar köylerine avdet 
edinceye kadar tehir edilsin. Bu teklif 1338 senesinde 
verilmiş malûmu âliniz şimdi 1341 senesine giriyo
ruz. Halbuki sulh aktedilmiş, köylü köyüne dön
müş herkes işiyle iştigâl ediyor. 1337 senesine ait 
olan ve 1338 senesinde teklif edilen bir teklifin tabiî 
zaman ve mahal tatbiki kalmamıştır ve bunu encü
men, Maliye Vekili Beyin huzuruyle müzakere etti. 
Bu teklifin hıfzına karar verildi. 

VEHBİ BEY (Karesi) — O aşar ne olmuş, is-
tiyfa edilmiş mi? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (BOZOK) — Onu 
Maliye Vekili Beyden sorun. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Siz burasını tetkik et
mediniz mi? 

MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — Efen
din! Encümenden sual soracağım. 1337 senesinde 
köylerini harp dolayısıyle terke mecbur olan bu halk
tan 1337 aşarını istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Mese
le budur. Bunu anlıyalım. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! 1 Teşrinnisani 1338 tarihli bir 
kanun neşrolunmuş ve o kanun mucibince bunlar af 
edilmiştir. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir/ 

12. —Divanı Muhasebat Reisi Saniliklerine vekâ
leten tayin edilecek zevata verilecek vekâlet maaşı 
miktarına mütedair harcırah kararnamesinin fıkrai 
mahsusasının lüzumu tefsiri hakkında Meclis Riyase
tinin (3/300) numaralı tezkeresi ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
13. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin; İstan

bul'da harikzedegâh Apartmanları hakkında (2/370) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 

REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 
14. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; 

(2/371) numaralı «Yol Kanunu» unvanlı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Dahiliye 

ve Nafıa Encümeni bu meseleyi müştereken tetkik 
ediyorlar. Bunu da lütfen o müşterek encümene 
havale buyurun. 

REİS — Nafıa ve Dahiliye Encümenlerine havale 
edildü 

15. — Niğde Mebusu Halit Bey ve kırkdokuz refi
kinin; Bor Kasabasına celp ve isale kılınmakta olan 
su için muktazi borulara ve inşaata sarf olunmak üze
re (7 500) liralık tahsisat itası hakkında (2/372) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

16. — İzmit Mebusu İbrahim Beyin; (Askerî Terfi 
Kanunu) Unvanlı (2/373) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

17. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; Canik Vilâ
yeti dahilinde cereyan eden Aptal İrmağının bir kanal 
ile Yeşilırmağa cereyan ettirilmesine dair (2/374) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine havale ediyoruz. 

18. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfeka-
sının; «.Umum Memurin Kanunu» Unvanı ve (2/376) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

- 439 -



1 : 15 3 . 12 . 1340 C : 1 

REİS — Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Muhterem 
Efendiler! «Umum Memurin Kanunu lâyihası» ve bu 
lâyihayı bendeniz maatteessüf henüz okuyamadım. 
Fakat esaslarını gördüm. Bu kanun memleketimizin 
çok muhtaç olduğu bir kanundur. Bu kadar şiddetle 
muhtaç olduğumuza rağmen asırlardan beri ihmal 
edilmiş bir kanundur. Memurin meselesi dünyanın her 
tarafında çok mühim bir meseledir. Bilhassa bizim 
memleketimiz için hayati bir meseledir. Çünkü bizim 
memleketle hem hâl olan memleketler için memur 
demek menbağı hayır ve şer demektir. Binaenaleyh 
her ikisi de bu şeyde vardır. Yapılacak olan şey me
murların melhuz olan zararlarını azaltmak bunlardan 
beklenilen hüsnü hizmeti ve menfaati tezyit etmek de
mektir. Bunu yapacak kanundur. Şimdiye kadar me
murlarımızı ıslâh ve miktarlarını tespit edemedik. Alel-
ekser ta asırlardan beri bunların azli, nasbi, keyfe, 
mafevkinin hevesatına maruz kaldı. Hatta diyebilirim-
ki, bütün dünyaca malum olan kos koca Osmanlı im
paratorluğunun... 

REİS — Hazım Beyefendi! Kanunun Heyeti Umu-
miyesi hakkında mı söylüyorsunuz? 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Reis Paşa! Ka
nun müzakere edilmiyorki, kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz söylesin. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Müzakere 
etmiyoruz. Bu kanun müstacelen müzakere edilmek 
üzere bütün encümenlerden mürekkep olmak üzere 
muhtelit bir encümeni mahsus teşkil edelim. Müsta
celen ve müştereken tetkik edilsin. Memleket için nafi 
bir hizmet olduğuna cümlemiz kanaat edebiliriz. Bu 
kanunu biran evvel çıkarmakla bunu arz etmek isti
yorum. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Reis Paşa Hazretleri 
usûl hakkında bir şey arz edeceğim. Müsaade buyu
runuz. Efendim, Lâyiha Encümeni bunu reddetmemiş-
tirki, müzakeresini teklif ediyor. 
, REİS — Efendim! Bu kanunun müstaceliyetle 

müzakeresini rica ediyorlar. 
VEHBİ BEY (Karasi) — Bu kanun yalnız Dahiliye 

ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale ediliyor. 
Halbuki bilumum memurin hakkındadır. Binaenaleyh 
her vekâletin mukabili olan encümenlerden birer aza 
alınarak muhtelit bir encümen yapılmadıkça bunun 
içinden çıkılmaz. Dahiliye Encümeni Dahiliye Memur
ları hakkında bir karar verir. Sonra Nafıa Encüme

nine gider. Onlar da Nafıa memurları hakkında bir 
karar verir. Binaenaleyh böyle bir muameleye mahal 
kalmamak için vekâletlere tekabül eden her encümen
den bir aza çağrılarak bu suretle muhteliten bir en
cümeni mahsus yapılmak lâzım gelir. Nizamnamede 
buna müsaittir. Bendeniz bir muhtelit encümenin teş
kilini teklif ederim. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim! Za
ten arz ettiğimiz kanunun esbabı mucibe mazbatasın
da bu teklifin müstacelen müzakeresini ve Nizamname! 
Dahilimizin ondördüncü maddesi mucibince Heyeti 
Celileniz tarafından her encümenden bir veya iki 
aza tefriki suretiyle intihap edilecek bir muhtelit en
cümen tarafından tetkikini istirham ediyorduk. Bina
enaleyh mazbatamızda görüldüğü veçhile bu nokta
da İsrar ediyoruz. İstirham ediyoruzki, bu teklifi ka
nunî muhtelit bir encümen marifetiyle tetkik buyu-
rulsun ve müstacelen intaç edilsin. 

REİS — Efendim! Muhtelit bir encümene hava
lesini reye vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Muhtelit bir encümen teşkil edilecek ve bu 
lâyiha orada müzakere olunacaktır. 

19. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin, teksiri 
nüfus hakkında (2/375) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 
, REİS — Müdafaai Milliye ve Dahiliye Encümen

lerine havale ediyoruz. 

Takrirler 
1. — Karahisarısahip Mebusu Ali Bey ve rüfeka-

sının hareketi arzdan hasarzede olan Karahisar aha
lisine muavenet edilmesi temenniyatına dair takriri 
(4195) 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
ALİ BEY (Karahisarısahip) — Efendim, gazete

lerde Malumu Âlileri olmuştur. Dairei intihabiyemiz 
olan Afyon Karahisarının merkezi Bolvadin olmak 
üzere bazı köylerinde hareketi arz devam etmektedir 
ve oldukça tahribat yapmıştır. Meclisi Âlimizin ve 
Cumhuriyeti idarenin şiarı bu gibi felâketzedelere bir
an evvel muavenet ve müzaheret etmektir. Bu nokta
yı nazardan merhametinizi celp ve tahrik etmek isti
yoruz. Emsali misillû hükümet tarafından Erzurum'da 
olduğu veçhile tetkikat ve tahkikat yapılsın. Biran 
evvel bunlardan muavenet edilsin. (Muvafık sesleri.) 

REİS — Efendim! Takririniz Başvekâlete gönderil
miştir 
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DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendimi Zaten hükümetçe böyle bir muavenet mu-
karerdir. Vekâlet teklif yapmıştır. Heyeti Vekilede 
nazarı dikkate almıştır. Bu teklifte geldikten sonra 
daha jnüsbet bir şekilde meclise gelecektir. 

Evrakı Saire 

1. — Meclisi Umumii Vilâyetin inikat ettiğine dair 
Tekfurdağı ve Antalya Vilâyetlerinden mevrut telgraf-
nameler : 

REİS — Okuyoruz. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Bugün Badelzevâl saat iki de üçüncü senei içtimai-
yesinin birinci celsesini akteden Meclisi Umumii Vilâ
yet Muhterem Büyük Millet Meclisine olan merbuti-
yet ve hissiyatı ihtiramkâranesinin zati samilerine ib

lâğı takarrür etmiş olmakla tazimatı faikama terdifen 
keyfiyetin arzına musaraat eylerim efendim. 

Vali 
Safa 

Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Meclisi Umumii Vilâyetin bugün küşadı münase

betiyle Heyeti Umumiyenin zati Riyaset Penahilerinc 
Büyük Millet Meclisi Heyeti Celilesine karşı hâr ve 
samimi hissiyatı tazimkâranelerini arz etmekle müfte-
hir oldukları Meclisi Umumi kararıyle maruzdur efen
dim. 

Tekfurdağı Valisi 
Sabri 

REİS — Efendim! Bu iki telgrafa Divanı Riyaset
çe bir cevap yazılır. 

2. — SUALLER 

2. Beyazıt Mebusu Şefik Beyin; Şarkı Anadoluda 
hükümete intikal ederek hazinece idare edilmekte olan 
arazii metruke müstecirlerinden vergi alınması esba
bına dair Maliye Vekâletinden suali. 

REİS — Vekil Bey Cevap vereceklerdir. 

Riyaseti Celileye 

Şarkı Anadoluda hükümete intikal ederek canibi 
hazineden idare edilmekte olan arazii metruke bir mü
zayede icra rapt ile müstecirlerinden bedeli icra ve mez-
ruatın öşrü istiyfa olunduktan başka mezkût arazinin 
vergisi de ayrıca talep ve tahsil olunduğu görülmek -
tedir. Hükümetin vaziülyel olduğu bu misillû arazi için 
müstecirlerden vergi alınması esbabını şifahen cevap 
vermek üzere Maliye Vekili Beyefendiden sual ediyo
rum efendim. 17 Teşrinisani 1340 

Bay azıt Mebusu 
Şefik 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Şark vilâyetlerinin bir ka
çından cevaplar aldık. Erzurum'da böyle bir muamele 
yoktur deniyor. Bayazıt'da geçen sene böyle bir mua
mele olmuş vekâlet 1339 senesi Haziranında bu mua
melenin doğru olmadığına ve verginin icra mahsubu 
lâzım geldiğine dair tebligat yapmıştır. Onun üzerine 
muamele yapılmaktadır. Yalnız bir takım yerler var-
dırki, öşrü arazi vergisi olarak alınıyor ve bunlar icara 
verilirken bir misil bedel öşür ile icara verilmiştir. Kars' 
ta Bayazıt'ın Kulp ve İğdır kazalarında bedeli öşür bir 

misil alınırken bütün bedel misle yani öşüre mukabil 
olan vergi ile beraber yekûn olarak istemişlerdir. Ve
kâlet onu tashih etti ve kendilerinden bunun bedelen 
alınması hususunda gerek Van'a gerek Hakkâri'ye, Bit
lis'e ve bütün vilâyatı şarkiyeye yeniden tashihen teb
ligat yapmıştır. 

Yani eski tebligatını tavzih ederek tebligat yapmış
tır. 

ŞEFİK BEY (Bayazıt) — Vekil Beyefendi! 1339 se
nesi Haziranında tebligat icra buyurduklarını söyle
diler. Bendeniz halbuki 1340 tarihinde de bu minval 
üzerinden alındığını makamı şikâyette ahaliden dinle
dim. 

Makamı Âlilerinden başka surette tebligat icra edil
diğini buyuruyorsunuz. Fakat o tebligatı tebellüğ eden 
memur ya bilmediklerinden veyahut cehillerinden bu 
vergiyi istiyfa etmekte olduklarını anladım. Böyle ka
nun hilâfında ahaliden vergi alan memurini maliye hak
kında mücazatı kanuniye icrasına tevessül etsinler ve 
böyle memurları milletin başından kaldırsınlar. Bunu 
da temenni ederim. Şurasını arza mecburum. Beyefen
di, demin izah buyurduklarınız arasında İğdır ile Kulp 
Kazaları maktu vergiye tabidirler. Bunlar metruk ara
zi isticar edenler olduğu ve maktu vergi verdikleri hal
de icradan da aşar alındığını öğrendim. Bunu da tas
hih buyursunlar. Ve bu gibi hilafı kanun muamelâta 
meydan verilmemesini zatı âlinizden rica ediyorum 
efendim. 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Arz ettim efendim. Bundan sonra 
nakten almaları için tebligat vuku bulmuştur. Zaten 
1339 senesinde verilen emir bu paranın vergiye mahsup 
edilmesine dairdir. Vilâyet ve muhasebeciler diyor ki: 
(Onunla amel ediyor ve mahsup ediyoruz) Vaktiyle bu 
daha evvel alınmış. Fakat vekâlet tashih ediyor. Al
mayınız mahsup ediniz karışmaması için bundan son
ra bedeli öşür ile vermeyiniz, makden müzayedeye çı
kardık, nakden muamele gördünüz, diye tebligat ya
pılıyor. Malûmu Âliniz o emlâki metruke hükümetin
dir. Ayrıca vergi almak tabidir ki doğru değildir. 

ŞEFİK BEY (Bayazıt) — Bu arazii metruke hali 
üzere kalıyor. Binanaleyh bu hali teşevvüş ve tezeb-
sübe meydan veriyor. Hükümet bunun hakkında da 

eşlem bir tedbir düşünsün. Bunu ya satsın yahut bura
lara muhacir iskân etsin ki menafii aliyeyi memleket 
heder olmasın. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Ona da tevessül edilmiştir efendim. 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin İs
tanbul'da Darülfünun ve Yüksek mektepler talebesiy-
le Tramvay Şirketi arasında mütekevvin (Yarım ücret) 
meselesine dair Maarif, Nafıa ve Dahiliye Vekâletlerin
den suali. 

İSMET BEY (Çorum) — Saili yoktur efendim. (Sa
hibi sual yoktur sesleri) 

REİS — Sahibi sual yoktur. O halde gelecek içtimaa 
tehir ediyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Bilûmum Ormanların fenni usûl idaresine ve 
isletmelerine mütedair 23 Nisan 1340 tarihli kanuna tez-
yil edilmek üzere (1/518) numaralı kanun lâyihası ve 
Ziraat Encümeni mazbatası: 

REİS — Efendim, birinci maddesi üzerinde müza
kere ceryan etmektedir. Geçen celsede söz alan arkadaş
larımız vardır. Süleyman Sırrı Bey buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bundan evvel Meclisi Âliden Türkiye'de mevcut bilû
mum ormanların fenni usûl idare ve işletmesine müte
dair bir kanun çıkarıldı. Bu kanunun birinci maddesin
de devlete ait ormanlarla efrada ve köylüye ait baltalık 
orman ve koruların işletme planları tanzim edildikçe 
istifade edilmesi zikredildi. Malûmu Âliniz ormanlar 
ya devlete aittir veyahut bir ferde attir veyahutta köy
lünün komşudur; baltalığıdır. Devlete ait ormanlardan 
köylünün istifade etmesi kanunen men edilmiş oldu. 
Fen Memuru yok, planlar tanzim edilmedi. Bu suret
le köylüde istifade edemedi. Bunu düşünen hükümet 
devlet ormanlarından köylünün istifadesini temin' için 
işletme planlarının yerine işletme raporlarıyle istifade 
edebilir, diye bir madde kokuyor. Fakat bu kanunun 
aslındaki birinci madde ile halk köylü devlet ormanla
rından yalnız işletme planlarıyle istifade ettiği halde 
ne köyün korusundan ve ne de baltalığından istifade 
edemiyordu ve onlardan istifadesi işletme planlarının 
tanzimine talik ediliyordu. Matlûp olan köylünün is
tifadesi olduğuna nazaran devlet ormanlarından köylü
nün istifadesi bu madde ile temin edildiği gibi kendi 
hususi ormanından, köy baltalığından, korusundan is
tifadesi de lâzım gelir. Tabiî bu kayıttan maksat orman

ların hüsnü muhafazasıdır. Malûmu Âliniz köylü ken
di koru ve baltalığını ve hususi ormanını devletten çok 
güzel muhafaza eder. Elverir ki, kendi korusuna ken
disi tesahup ettirilsin. Bunun için bendeniz encümenin 
tanzim ettiği şu maddeyi kâfi görmüyorum. Bu mad
deyi tadilen iki maddelik bir lâyiha takdim ediyorum. 
Lâyiham şu şekildedir: 

1. — Kati ve muvakkat işletme planları tanzim edil
memiş olan devlet ormanlarından köylülerin intifağı 
için işletme raporlarına müsteniden katiyat icrası ca
izdir. 

2. —Efrad ve köylülere ait hususi orman koru ve 
baltalıklar işbu kaydı kanuniye tabi değildir. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim! Geçen sene 
kabul ettiğimiz bir kanunun halkı ne kadar büyük ız-
dırap ve müşkülât içinde bıraktığını tatil esnasında he
pimiz gördük. Yalnız devlet ormanlarında, köy bal
talıklarında hususi ormanlarda değildi bu müşkülât. 
Köylülerin tarlalarında müteferrik bir surette bulunan 
eşcarı da kestiremiyecek kadar ileri götürmüştür. Ben
deniz dairei intihabiyemde bunun misallerine tesadüf 
ettim. Hükümetin bu maddenin tadiline dair olan tek
lifi bu ızdırara ve bu ihtiyaca tekabül etmek üzere kar
şımıza geliyor. Fakat maddenin encümende tetkiki es
nasında bu hüküm yalnız devlet ormanlarına inhisar 
ettirilerek köylü ve eşhasa ait ormanlar bundan istis
na ediliyor. Bendeniz kanaatımca devlet ormanlarından 
katiyatın teshili için bizi harekete getiren esbap ne ise 
köy baltalıkları hakkında da aynı teşkilatı vaz etmek 
için aynı sebep mevcuttur. Bundan başka eşhas orman
ları hakkında da bu teshilatı ibraz etmek lâzımdır. Yal-
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nız eşhas ormanlarına müdahale edersek ve müdaha
lemiz bir hat ile takyit edilmezse halkı tasar
rufu ihlâl ve iptal edecek bir dereceye varır. 
Hukuku tasarrufiye üzerinde menafii umumiye için 
bazı takyidat ve tahdidat yapılabilir. Fakat hiç
bir vakit bu tahdidat ve takyidat hakkı tasarrufu ih
lâl edecek bir şekle ve bir dereceye gelemez. Eğer 
menfii umumiye onun o derecesinin de kabulüne 
saik ise o vakit yapılacak şey istimlâktir. Bir ormana, 
bir koruya sahip olan zatın kendi ihtiyacını temin et
mek için devlet ormanlarında ve köy baltalıklarında 
kabul edilen teshilâta mazhar olması bir taraftan 
hakkı tasarrufunu mahfuziyeti ve diğer taraftan da 
devletin ve memleketin menafii icabatındandır. Bir 
Kimse sahip olduğu koruda tasarruf etmek hususunda 
diğer ormanlara nazaran daha fazla tasibata maruz 
kalırsa kendi ormanına iyi bakmak lüzumunu artık 
hissetmez olur. (Doğru sesleri). Ondan başka kendi 
memleketlerinde hususi orman yetiştirmek ve bu su
retle memlekette hizmet etmek isteyen insanlar da bu 
numuneyi karşılarında gördüklerinden dolayı o arzu
larından feragat etmek isterler. Onun için çok rica edi
yorum. Bu müsaadenin köy baltalıkları ile e'şhas or
manlarına teşmilini kabul buyurunuz. Bu esası tespit 
etmek üzere bendeniz tadilen bir madde tanzim ve tek
lif ettim. 

«Kati ve muntazam işletme planları tanzim edil
memiş bulunan devlet ormanlarıyle köy baltalıkları 
ve eşhas ormanlarında zikrolunan planların tanzimine 
kadar işletme raporlarına istinaden katiyat icrası caiz
dir.» 

Refiki muhteremim Süleyman Sırrı Bey bir diğer 
şey teklif buyurdular. Kendilerinin murat ettikleri şe
kilde olursa kendileriyle tamamen müşterekim. Ken
dileri - zannediyorum - demek istediler ki: Eşhas or
manlarını tamamen bu kayıttan vareste kılalım. Sahip
leri mutasarrıfları istedikleri gibi tesahup etsinler. Ben
deniz buna taraftarım. Fakat teklif ettikleri şekil bizi 
istediğimiz neticeye isal etmiyecektir. Eğer teklif ettik
leri şekilde kabul edersek arzulan hasıl olamıyacağı gi
bi ondan daha hafif olmak üzere bendenizin teklif et
tiğim bu arzu da hasıl olamıyacaktır. O vakit eski ka
yıt tamamıyle eşhas ormanları üzerinde baki kalacak
tır. Refiki Muhteremim eğer arzusunun husulünü isti
yorlarsa geçen sene tanzim etmiş olduğumuz kanunun 
buna ait olan maddesinin tadilini teklif buyursunlar. 
Taraftar olalım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bendenizin 
kayıttan maksadım bu birinci maddedeki kayıttır. 
yoksa ikinci maddedeki kayıt değildir, 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Bu madde etrafındaki müza-
kerat ve münakaşatın sebebi hükümetin teklif ettiği 
madde ile encümenin teklif ettiği madde arasındaki 
farktan ibarettir. Dikkat edilecek olursa hükümetin 
teklif ettiği mutlaktır. Hükümet gerek hususi ormanlar
da gerek köy baltalıklarında işletme raporlarıyle kati
yat icrasını tecviz etmektedir. Binaenaleyh hükümetin 
teklif ettiği maddeyi heyeti celileniz aynen kabul bu
yurduğunuz takdirde bütün bu iltibasat ve bu fark ta
mamen kalkar. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Memurlar 
yanlış tefsir eder. Anlatmak lâzımdır. 

TAHİR BEY (Giresun) — Efrada ait olanlar ne 
olacak? 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Efendim! Müsaade buyurunuz. 20 Nisan 1340 
tarihinde kabul buyurulan kanunun ne gibi bir mak
sadı ulvi ile kabul buyurulduğunu derhatır etmek lâ
zımdır. 

Ormanları mahvı ve harabiden kurtarmak bu suret
le dünkü müzakerede bazı arkadaşlarında temas buyur
dukları gibi yirmi otuz sene sonra memleketin daha 
mühim kısmının ağaçsız, ormansız kalmasına meydan 
vermemek için bunları fenni usuller ile işletmek yani 
haritalarını almak teşcir ameliyesini icra etmek için 
hem devlet ormanlarından hem köy baltalıklarından 
ve hem de şahıs ve ferdî ormanlarda sahiplerini o ka
nun mecbur kılmıştır. 

TAHİR BEY (Giresun) — O kanun alelacele yapıl
dı. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Biz de kabul ediyoruz. Ha
ni nerede yapıyorsunuz? Üç senede değil otuz senede 
yapsanız yine kabul ederiz. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Devam
la) — Bu kanun bundan sekiz ay evvel kabul edildi. 
iki gruptan ibaret olmak üzere amenejman heyeti fen-
niyesi teşkil edilerek birisi Karadeniz havzasında biri
si de Akdeniz havzasında olmak üzere işe başladı. 
Üçüncü bir durumu teşkil etmek için memleketimizde 
fen adamı yoktur. Yetiştirmek lâzımdır ve her grupun 
senede yirmibin hektardan fazla ormanda tetkikat yap
masına, harita almasına maddeten imkân yoktur. Yir
mibin hektar arazii üzerinde emeliyat icra edebiliyor-
larsa azami mesaiyi sarfetmiş olurlar. Binaenaleyh bu 
iki grup faaliyetle çalışmaktadır. Fakat bu demek de-
ğildirki memleketin dört milyon hektarı tecavüz eden 
ormanlarında 2, 3, 4, 5, senede 22 Nisan 1340 tarihli 
kânunun emrettiği esasatı tahahen icra edeceğiz. Bu 
demek değildir. 
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ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Fakat eldeki kanun sarih
tir. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Devam 
la) — Eldeki fen memurları iki grup teşkiline kâfi gel
miştir. Belki kırkbir senesinde memurini fenniye bula
bilirsek üçüncü dördüncü grupları teşkil etmek tasav-
vurundayız. Bundan daha mühim bir tasavvurumuz var
dır. O da harbi umumide Avrupada icat ve ihtira edi
len havai vasıtalar ile ormanların ve zeminin haritasını 
almaktır. Bu, nihayet verilecek paraya göre kısa bir za
manda mümkündür. Bunun için tecrübe icra edilmek 
üzere Müdafaaî Milliye Vekâletiyle muhabere ettik. 
Erkânı Harbiyeî Umumiyenin mezuniyetini aldık. Ev-
velen tecrübesini yapacağız. Ondan sonra mukavelesini 
aktedeceğiz. Heyeti Celilenizden dört beş senede bu işi 
bitirmek için tahsisat isteyeceğiz: Zemin üzerinde he
yeti fenniye dolaştırmak suretiyle bu mesele - Efendiler! 
Size ben söylüyeyimki - elli senede bitmez. Elde bir ka
nun vardır. İşte o kanunu imal için arz ediyorum. İh
mal için düşünmüyorum. Bu esaslı tedbir 1341 bütçe
si ile Heyeti Celilenize vaki olacak maruzatımız arasın
da vardır. Havai filo vasıtasıyle ormanlarımızın harita
larını alıp zemine tatbik etmek ve kısa bir müddet zar
fında bu ameliyeyi hitama erdirmek en ameli ve kısa 
bir yoldur. Binaenaleyh tafsjlâtını o vakit arz edece
ğim. Fen memurlarımızın azlığı ve şimdiye kadar or
manlarımızın hiç birisinde harita alınmamış olması bize 
bütün bütün bu kanunu terk ve ihmal etmekliği icapet-
mez. Kanunu terk ettiğimiz surette eski hal avdet eder 
ve arz ettiğim gibi on sene, yirmi sene sonra memle
ketimizin hiçbir tarafında orman kalmaz. Bir taraftan 
gayemiz olan o kanunun temin ettiği esasatı tatbik et
mek ve diğer taraftanda hayat için elzem ve zaruri olan 
ihtiyacatı temin için Ziraat Vekâletiniz bu maddei mün-
ferideyi arz etti ve buna da «Maddei muvakkate» tabi
rini kullandı. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Maddei kaime de
mektir. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — 22 Nisan 1340 tarihli kanun hakikatan or
manların muhafazası için fevkalâde haizi tesir bir ka
nundur. Varidatın seyyaneti ve tezyidi için fevkalâde 
haizi tesir bir kanundur. Ormanlarımızın bekası ve 
muntazam fenni usuller ile işletilmesi için fevkalâde 
haizi tesir bir kanundur. Bu bizim için bir esastır. Ve
saiti fenniyemizi buldukça ve arz ettiğim gibi havai fi
lolardan istifade etmek suretiyle bu kanunu tatbik et
mek elzemdir, Bu kanunu terk edemeyiz ve zaten mevzu 

müzakeremiz kanunu terk veya tadil değil, o kanun tat
bik edilinceye kadar halkın ihtiyacatını teshil edecek 
bir takım ahkâmı hususiye vaz etmekten ibarettir. Ve 
arz ettiğim gibi hükümetin teklif ettiği bu madde ta
mamen bu arzuyu temin ediyor. Dikkat buyurulursa 
hükümet mutlak olarak sizden mezuniyet istiyor. İşte 
madde «İşletme planlarının peyder pey tatbik oluna
cağı mevki ve mahal ormanları Ziraat Vekâletince ta
yin olunur. Planların tanzimine kadar ormanlarda iş- • 
letme raporlarına tevfikan katiyat icrası caizdir.» Bu
rada hepsine şamil olmak üzere alel ıtlak orman diyor. 
Burada devlet ormanı yok (nerede sesleri) Müsaade 
buyurun efendim. Hükümetin maddesini okuyorum; 
bu planların tanzimine kadar işletme raporlarına tev
fikan katiyat icrası caizdir diyor. Burası bütün arka
daşların arzularını kâfildir. İtiraz eden zevatın tamamen 
maksatlarını temin eder bir maddedir. Ve bunu düşü
nerek vekâlet teklif etmiştir. (Temin eder, etmez sesle
ri). 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu salâhiyet suiistimal 
edildi. Vekâlete salâhiyet veremeyiz. 

TAHİR BEY (Giresun) — Hakkı tasarruf nerede 
kalıyor? 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY Gümüş
hane) — Şimdi efendim, evvelâ mevcut müşkülâtı hü
kümetin teklif etmiş olduğu maddeyi tamamen ber
taraf edelim. Bir taraftan harita ahzı muamelesine de
vam olunacak diğer taraftan da o muamelenin hitamı
na kadar işletme raporları üzerine katiyat icra edilecek
tir. Geçen müzakerede bazı zevat tapulu arazi dahilin
de değil de müteferrik bulunan bazı yerlerden orman 
memurlarının katiyata mani olduğunu söylediler, Efen
diler! Malûmu Âliniz bir kanun yapılıpta mevkii tat
bike vaz edildiği her zaman ve her yerde onun dairei 
şümulünü tayin etmekte her memur müsavi derecede 
hakkı takdir sahibi olamaz. Hakikaten vekâlet bu hu
susta bir çok yerlerden şikâyetler aldı fakat bu şikâyet
leri haklı görmek suretiyle vekâlet muamele yapmadı. 
Tapulu arazi dahilinde müteferrik ve kendi mülkü 
olan ağaçlar amenejman muamelesine tabi değiller
dir. O arazinin kısmı küllisi hububat zerrine elverişli 
arazidir. Onun bir kısmında ağaç varmış, orman var
mış bunlar doğrudan doğruya kendi mülkleridir. Bun
lar üzerinde serbestçe katiyat yapabilirler. Buna ma
ni olmamaları ve 22 Nisan 1340 tarihli kanunun da
irei şümulünde olmadığı orman memurlarına teb
liğ edilmiştir. 

TAHİR BEY (Giresun) — Ama elde kanun var. 
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ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Efendim! Orman tabir edilebilecek aksama 
aittir. Bunlara orman denemez. Mülkü içerisinde eş-
câr denilebilir. Köy baltalıklarıyle doğrudan doğru
ya orman addedilecek aksam eşhasa ait ise de zaten 
22 Nisan 1340 tarihli kanunun dairei • şumulündedir. 
Köylü de sahibi de onlar üzerinde amenejman mu
amelesi yapmak işletme raporları tanzim ettirmek 
mecburiyetindedir. Çünkü, eğer bu ameliye yapıl
mazsa ne köy baltalıklarından eser kalır, ne de hu
susi ormanlann - serbest katiyat itibariyle - neticesi 
kalır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Sahibi da
ha iyi muhafaza eder. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Hususi orman sahipleri - ki adedi pek az
dır - bunların kısmı mühümmü vekâlete müracaat ede
rek memurini fenniyeyi götürmüş ormanlarında ha
rita ahzına başlatmıştır. Binaenaleyh kanunun esa
sını böyle bir muvakkat müsaade ile tadil etmek doğ
ru değildir. O ayrı bir meseledir. Eğer hususî orman
lar üzerinde ashabı keyfe mayeşa mutasarrıftır is
terse söksün araziye kalbetsin şeklinde bir mütalâa 
varit ise arz ettiğim gibi bu kanunla değil, asıl ka
nunun tadili icap ederki bu da geniş bir mevzudur. 
Sahibine bu hususî ormanını sökeceksin tarla haline 
ifrağ etmek salâhiyeti de sende vardır, dersek mem
lekette ormanları muhafaza ve ağaç yetiştirmek ar
zumuza ne dereceye kadar hizmet etmiş oluruz bil
mem. Binaenaleyh husisî ormanlann hususiyeti ile 
miri ormanların vaziyetini tayin ve tespit etmek der-
hatır buyuruluyorsa vekâlet bunu bir prensip olarak 
Heyeti Celilenize arz etti. Bu prensibi hukuken va
ki olan bazı ihtilâtatı bertaraf edecek esasatı da He
yeti Celilenize arz edeceğim. Bugün bir çok hususî 
ormanlar vardır ki, vekâletle orman sahipleri arasın
da münaziünfihtir. Bunları belki bir kanunla hallede
ceğiz ve şimdiye kadar bunların halledilememesinin 
saiki bütün ormanları devlet ormanı addederek or
manlarda tasarruf iddiasında bulunanları siz mahke
meden hükmü kati getirin, diye mahkemeye sevk et
mekten ibarettir ki, 80 tarihinden bugüne kadar eş
has ve mirî ormanları davası hitam bulmamıştır. Bu
nu daha amelî daha zecrî tedbirlerle ve heyeti celilenizin 
bir kanunuyle halletmek fikrindeyiz. Fakat böyle kı
şın şiddetli ihtiyacını bertaraf etmek için istediğimiz 
muvakkat bir müsaade ile bu maddeyi esasiyeyi hal
ledenleyiz efendiler. Bunun kanunu geldiği vakit hu
kuki tasarrufiyeyi ne dereceye kadar temin, ne dere

ceye kadar ihlâl ediyor o zaman görüşeceğiz. Tak-
rar ediyorum ki, Ziraat Vekâleti Heyeti Celilenize 
bir prensip olarak husisî ormanların hukukunu ta
nımak ve bunları tefrik ederek sahiplerine iade etme
yi Heyeti Celilenize arz etmiş ve tasvibi âlilerine ik
tiran etmiştir. Bunun sureti tatbiki kalır bu da Ma
lûmu Âlileri arz ettiğim gibi daha tezri, daha ameli 
bir karar yani bir kanun ile halledilecektir. Bu da 
Heyeti Celilenize gelecektir. 

TAHİR BEY (Giresun) — Burada bir madde ile 
kaydedilsin. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Hükümetin teklif ettiği madde kabul buyu-
rulduğu takdirde ki, bendeniz kabulünü teklif edi
yorum ve zannediyorum ki Ziraat Encümeni de mu
vafakat buyururlar. (Hayır sesleri) Efendim! Bende
niz Encümenden sual ediyorum ve bendeniz arz edi
yorum ki köy bataklıkları ile hususî ormanlardan 
bugün için katiyat icrasını mümkün kılabilmek için 
hükümetin maddesi kabul edilmek lâzımdır. Ve veri
len tadilnamelerde bütün bu esası ihtiva ediyor. Hü
kümetin teklifi kabul edildiği takdirde bugünün ihti
yacı halledilmiş olacaktır. Yalnız Beylerin arzu etti
ği husus ormanların hususiyetini tespit ve teşvik me
selesi ayrıca bir kanun meselesidir. İlerde onu bir 
kanunla tespit ederiz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bendenizin 
teklifim var, Reis Bey. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Ormanlann 
fenni usûl idare ve işletilmesine dair olan kanunun 
üçüncü maddesinden gerek devlete ait olan orman
lardan ve gerek hususi ormanlardan senevi bin metre 
mikâba kadar vukuu bulacak istihsalât ve köylere ,ait 
baltalıklardan bin hektardan dûn olanlar için işletme 
raporlarıyle idare olunur, diyor. Sonra hükümet hat-
ti zatında duçar olduğu müşkülatı görerek bize bu 
teklifi yaptı. Bu teklifi ile bendenizin kanaatime göre 
hükümet kendisine bir salâhiyet almak istiyor. Ben 
katiyen eminim ki, orman idareleri orman müdürü-
yeti umumiyesi bu salâhiyeti suiistimal edecektir. 

Her tarafta aldığı salâhiyete istinaden şunu şöyle 
yapın, bunu böyle yapın şu ormanlarda şu suretle 
katiyat yapın burada buna lüzum yoktur gibi keyfi 
idare devam edecektir. Vakıa burada alelumum or
manları kastediyor. Bunun içerisine eşhas ormanları 
da, Devlet ormanlarıda, köy baltalıkları da giriyor. 
Arzettiğim gibi bu şekilde bir salâhiyet verilmenin 
mahaziri vardır. Suiistimal edilecektir. Bunun için 
hükümetin teklifi muvafık değildir. 

— 445 -^ 
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HASAN BEY (Trabzon) — Hükümete salâhiyet 
verilirse suiistimal mi olur? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Mahaziri vardır, diyo
rum Beyim. Her yerde meselâ vekâlette ormanlar Mü-
dürüyeti Umumiyesi Antalya'da böyle yapacağım 
Kastamonu'da böyle yapacağım, Karasi'de böyle ya
pacağım diyecek. O vakit ne yapacaksınız? Bunu arz 
ediyorum. Bu suretle hususi orman sahipleri müşki-
lattan kurtulmuş olmuyacaklardır. Mademki kurtula-
mıyacak ve hükümet nevima buna taraftar oluyor. 
Bendenizin bir teklifim vardır o da şudur: Kati ve 
muvakkat işletme planları henüz tanzim edilmemiş 
bulunan devlet ve eşhas ormanlarıyle köy baltalıkla
rında zikrolunan fenni plânlar tanzim edilinceye ka
dar işletme raporlarına müsteniden dahi katiyat ic
rası caizdir, diyorum. 

ZİRAAT VEKÎLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Arada ne fark var. Öyle ise hiçbir fark 
yoktur, ikiside birdir, Jben iştirak ediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Evet fakat arada 
vekâletin tayin edeceğine dair bir kayıt olmadığından 
teklifim daha ziyade mahzurdan salimdir. Hükümet
le aynı mütalâada bulunuyoruz. Şu halde böyle tas
rih ederek kabul etmekte ne mahzur vardır? Hükü
met bunu nasıl telâkki ediyor. Hatta Encümende bu
nun için muhalif kaldım. Çünkü planların tanzim 
edilmesine kadar kat'iyatın icrasına dair fıkranın 
dercedilmesini istememiştim. Bununla planlar müh
mel bırakılsın ve ormanlar da gayrı fenni katiyata 
tabi tutulsun demiyorum. Bunu ahalide istemiyor. 
Emin olunuz ki bugün ormanlardan istihsalât ile ge
çinen bizim muhitlerimiz kamilen ormanlara muhab
betle meşbudur. Çünkü izmir'in üzümü, inciri ve 
Adana'nın pamuğu ne ise bizim muhitimizde de or
manlarla geçinenlerin ormanları o derece mukaddes 
ve muteberdir. Orman idaresi ahalinin ormanları tah
rip ettiğinden bahs ediyor. Bendeniz halkı, böyle bir 
töhmet altında bulundurmaktan kendi hesabıma ten
zil ederim. Halk, hiçbir vakit tahribat yapmaz. Evvel
ce de arz ettiğim gibi mesele hükümetin üzerine al
dığı bir vazifeyi vaktiyle yapamamasıdır. Efendiler! 
Hükümet yani Orman idaresi vaktinde köylünün hal
kın küçük müstahsillerin ihtiyacını temin etse her
kes kemali memnuniyetle bunu kabul eder. Fakat 24 
Şubat ile 6 Teşrinievvel arasındaki farkı düşününüz. 
Köylüye alâtı ziraiye verecek daire altı ayda iş göre-
mezse bunun üzerine memurlar iş yapıyor, memur
larımız vardır demenin hiçbir manâsı yoktur. Orman
ların harabisine başlıca sebep orman idaresinin me
murlarının hiç denecek derecede noksan olmasıdır. 

MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — Efendim, 
mesele bu değildir. Teklifiniz ile hükümetin teklifi ara
sında fark var mıdır? 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hükümetin teklifini 
tayin etmek lâzımdır. 

MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — O halde 
fark yok. 

ŞÜKRÜ BEY — Var efendim. Fark çoktur, hü
kümet Ziraat Vekâleti tarafından tayin olunur diyor. 
Bendeniz o kayda itiraz ediyorum. Diğerlerinde be
raberiz. Binaenaleyh arz ettiğim gibi hükümet kendi 
ormanlarını amenaje ettirmeye muvaffak olamazken 
köylüden mutlaka amenajeye tabi tutacaksınız deme
nin bir faydası yoktur. Şimdi vekâlet teklifime iştirak 
ediyor. Binaenaleyh teklifimin kabulünü Heyeti Muh-
teremeden istirham ederim. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında 
takrirler vardır. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Ademi kifayeti hak
kında söylüyeceğim efendim. Bu kanunlar böyle ça
buk kâfi görüldüğü için yaptığımız kanunlar böyle ça
buk geriye geliyor. Şimdi efendim, geçen sene kemali 
samimiyetle memleketimizdeki ormanların haramisini 
görerek gerek Hükümet gerek Encümen ormanların 
hüsnü muhafazası için bir kanun teklif ettiler ve 
Meclisi Âli bir gecede bir çok kanunları kabul etti
ğimiz gibi bunu da kabul etti. 

TAHtR BEY (Giresun) — Evet evet simama gi
bi. 

EMİN BEY (Devamla) — Hatta o vakit Ziraat 
Vekâletinde bulunan Zekâi Beyefendi (Bunu umum 
ormanlarda değil bazı ormanlarda tatbik edeceğim) 
dedi. Bilâkis kanunda mutlak olarak kaydedildiği için 
orman dediğimiz vekit dört cins ormanımız vardır. 
Devlet ormanları, hususi ormanlar, baltalık, mera. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — iki defa söz aldım or
mancılardan bize sıra gelmiyor. 

EMlN BEY (Devamla) — Sözlerim kifayeti mü
zakere aleyhindedir. Müzakereyi kâfi görmekte doğ
ru değildir. Ben her vakit söz söylemiyorum. (Devam 
sesleri) Efendim! Encümen birinci maddede (Hali ha
zır) tabirini kullanmış aynı zamanda köy baltalıkla
rından Şükrü Beyin itiraz ettiği maddenin konunun 
derecei şümulünde addederek böyle bir kayda lüzum 
görmemiş ve hakikaten de Şükrü Beyin bu baptaki 
itirazı varit değildir. Yalnız hususi ormanlar kalıyor. 
Hususi orman denince., 
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REİS — Efendim! Kifayeti müzakere aleyhinde 
söyleyin, 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Kifayeti 
müzakere aleyhinde söylemek için meseleyi teşrih et
mek lâzımdır. Gayri kâfi denince, benim de bir ka
naatim vardır demek. 

RElS — Efendim, gayri kâfi ise sizden evvel söz 
alanlar vardır. Onlardan sonra söylersiniz. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Gayri kâfi olduğuna 
kaniyim. Bu baptaki fikirlerimi ikmal edeyim. (Usûl 
hakkında söyle sesleri) 

pit edilecek ondan sonra denecekki, burası orman
dır. Çünkü ağaçlar tepeden göründü diye (Handeler) 
Size gösterse anlamazsınız, bana gösterse anlamam 
(Kahkahalar) Affedersiniz mazur görünüz bendeniz 
bunu hususi büyük kıtalar için söylemiyorum. Külli
yetli mamulâtı ormaniye için bu usûl doğrudur. Lâkin 
evvelâ mamulât, üç tane şu ormandan beş tane bunun 
korusundan, bilmem ikisini bir yerden toplayarak 
fertlerin elinde kırcılar dedikleri ufak tüccarların 
elinde birleşiyor. Sonra büyük tüccarların elinde bi
rikiyor. Partiler oluyor kitleler oluyor. JDerken or
man idaresi çok ormanımız var diyor, verin resmini, 
Haydi verelim resmini. Pekâlâ ondan da endişe et
miyorum. Şimdi ben 5 - 1 0 ağaç keseceğim diye bir 
de fen memuruna müracaat edeceğim de bakınız ka-
tiyata müsait midir haritasını çıkarınız elverişli mi
dir, değil midir diyeceğim. Ne hak ve salâhiyeti 
vadır ki benim yüz iki yüz senelik mutasarrıf oldu
ğum araziye müdahale ediyor. Beni intifadan men 
ediyor. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ediyor işte. 
TAHİR BEY (Devamla) — Hangi salâhiyetle bu 

doğru mudur efendiler Geçen sene öyle bir kanun 
teklif edilmiş ve kabul olunmuştur, demin arz ettiğim 
gibi affedersiniz mazurum söylüyemiyorum, kanun 
sinama gibi gelmiş geçmiştir. Bunda hiç düşünülme
miş ki hakkı tasarruf ne oluyor. Vekil Beyefen
di bir taraftan hakkı tasarrufu kabul ediyor 
bunu Nizamname de dercetmişler ne olacak, 
bu keşmekeş devam edecek mi? Allah Allah taac
cüp olunur. (Handeler) Yoksa bunun ucu or
mandan çıkmasın mı deniyor? Pekiyi çıkmasın. 
Öyle ise orman idaresine resmini verelim fakat bizi 
kuyuda tabi tutmasınlar. (Bravo sesleri) Vekil Beye
fendi de böyle bir şeyi mucip olmamak için kabul' 
ediyorlar. Kendi memleketinin ahvalini bildiğimden 
ve kendi memleketi de öyle olduğundan dolayı ötede 
beride üç beş orman... 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Bizim memleket öyle değildir. 

TAHİR BEY (Devamla) — Muaftır diyorlar. 
Bunu böyle kabul edelim bunu istisna etsinler, kabu
lünü teklif ve rica ediyorum. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Tayyare ile yapacak. 
TAHİR BEY (Devamla) — Tayyareye kalırsa 

bizim işimiz harap. 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Usûl hakkında söz söyleyeceğim efendim, Müzakera-
keratın tamamen lâfız üzerinde cereyan ettiğini görü-

MUHTAR BEY Trabzon) — Rica ederim, bize 
de söz düşsün. Bir mesele vardir ki mutlaka nazarı 
dikkati celpetmek isterim. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reye koyuyorum. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum; müzakereyi kâfi görmüyenler lüt
fen el kaldırsın.... Müzakere kâfi görülmemiştir. Söz 
Vehbi Beyin, burada yoktur söz Tahir Beyindir. Bu
yurun. 

TAHİR BEY (Giresun) — Muhterem kardeşlerim, 
Affedersiniz ben büyük ormanlardan bahsetmeyece
ğim. Bizim büyük ormanlarımız yok, bizim çalıları
mız var. Muhterem Hasan Beyefendi o noktaya do
kundular. Siz büyük, büyük ormanlardan bahsedi
yorsunuz. Halbuki bizim vilâyetimiz dahilinde ezcüm
le bizim memlekette bir çok orman mamulâtı çıkar. 
Külliyeti miktarda ağaç kereste, tahta ve her nevi 
mamulâtı ormaniye çıkar. Bunların kâffesi hususi 
ve herkesin mutasarrıf olduğu yüz ilâ ikiyüz senelik 
araziden çıkar. Orman İdaresinin orada bir kıta or
manı yoktur. Halbuki bendenizin bildiğim kırk sene
den beri bunlar orman idaresinin ormanlarıdır, diye 
resim vererek imran olunurlar. Bu muamele şimdiye 
kadar cereyan etmiştir. Eshabı da bunları orman 
idaresinin ellerinden kurtaramadıklarından dolayı lâ
zım olmayan bir masraf kabul ederek orman resmi 
vermektedirler. Orman İdaresinin kayıtlarına bakıla
cak olursa görülürki Giresun'un belki Kastamo
nu'nun ormanlarından daha büyük ormanları var, 
farz olunur. Muhterem Hasan Efendimiz, Beyimizin 
(Handeler) dediği ve benim de bazı gazetelerde, mec
mualarda okuduğum gibi havaî filolar ve tayyareler 
vasıtasıyle ormanlarımızın haritası çıkacak. Ben kor
kuyorum ki, bizim memleketimizi bütün orman kayde
decek. Zira yandan bakış değil efendim, tepeden 
bakıştır. Zaten bizim memleketimiz çalılık ve ufak 
ağaçlıktan ibarettir. Bütün bunlar hep havadan tes-
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yorum, ttiraz eden zevat bir noktada içtima ve ta
mamen ittihat ediyor. Yalnız ifadede ihtilâf ediyor
lar. O mefhum ne suretle ifade olunacak. Bunda 
ihtilâf ediyorlar Bu kadarcık ihtilâf üzerine müzakere
nin uzayıp gitmesi acaba doğru mudur. Ormanlar 
baltalıklarını gerek devlet ormanları ve gerekse efrat 
orman ve baltalıkları hakkında bu planların cereyan 
etmemesi raporların bunun yerine kaim olması husu
sunda hem Hükümet hem de muterizler ittihat edi-
yorlar< 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Değil efendim 
yanlış. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Devamla — Böyledir efendim. (Yanlışlık yok sedaları) 
Hep bu noktada ittifak ediyorlar. Encümen esbabı 
mucibesinde diyor ki devlet ormanları denince bütün 
ormanları kast ediyoruz. Bizler müttefikiz biz bunu 
kast ediyoruz, diyorlar. Binaenaleyh verilen takrir
lerin okunarak kabulüyle mesele tahakkuk edecektir. 
Uzun uzun söylemeye elfaz üzerinde devama lüzum 
yok. Bendeniz muvafık bulmuyorum. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, öyle zanne-
diyorumki, ne kelime itilâfı ve ne de telâffuz itilâfı 
değildir. Bu meselede anlaşılmamak var. Bir kere 
hususi orman denince Tahir Beyefendinin buyurduk
ları gibi bir şahsın bahçesinde sulayarak evlât gibi 
yetiştirdiği ağaçlar vardır. Yüz bin dönüm araziye 
mâlik ve ormana sahip olanlar vardır. 

MUSTAFA BEY (Çorum) Meselâ. 

EMİN BEY (Devamla) <— Rica ederim orman 
fen memurlarının hususi ormanlara da müdahalesi 
doğru ve farzdır. Çünkü bu halk sellemehüsselâm 
kendi bildiğine babasının yetiştirdiğini keser atar 
mahveder. Bu hususta Hükümetin müdahalesi ve 
hakkı vesayeti olmak lâzımdır. Şimdi bendenizin arz 
edeceğim mesele bu defaki Hükümetin programında 
esaslı bir şey gördüm. Diyorlarki merayı devlet or
manlarını hususi ormanlıkları yekti yerinden ayıraca
ğız. Bunun için bir çok kanunlar teklif ediyormuş 
gazetelerde okudum. Vekâlet bu işe ehemmiyet ver
miş ve bu işi de tamamiyle kavramıştır. Geçen sene 
düşündüğümüz vakit bjz Fransız ve Alman orman
larını düşünmüşüz, bendenizin tetkikatıma nazaran . 
Alman ve Fransızların ormanları adeta bir bahçe gibi 
muntazam bir şekilde idare edilir. Katiyat devlet ta
rafından yapılır. Muayyen zamanlarda orman hudui 

du hricine çıkarılır, öyle satılırmış. Şimdi bizim dev

letimizin de yapacağı şey vekil beyefendinin devlete 
ait ormanları ayırmasıdır. Ve bunun için de elli sene 
gibi bizim ömrümüzün kifayet etmeyeceği bir zamana 
razı değilim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Çoluğun 
çocuğun var, torunların var. 

EMİN BEY (Devamla) — Ben böyle şeyleri ken
dimde görmek isterim. Onun için evvelâ bu miri 
devlet ormanları denilen ormanların hududunu sü
ratle tayin etmelidir ve orman dahilinde bulunan köy
lüleri tazminat verip başka bir yere nakletmelidir. 
Eğer esaslı bir ormancılık yapacaksak. (Sadede ses
leri) 

Sadede gelince : Şimdi diyorumki devlet orman 
işini kavramış evvelki gibi kitap üzerine yapmamıştır. 
Vekâlet bir çok..., 

TAHSİN BEY (Aydın) — Tam fenni lâf söylü
yor, devam ediniz Emin Bey. 

EMİN BEY (Devamla) — Velhasıl aklı ererek 
yapmıştır. Şu hale göre şimdi Hükümete salâhiyet 
vereceğiz. Hükümetin teklifi kanunisi gayet muvafık
tır. Hükümete itimadımız varsa demek Hükümet ih-
tiyacatı hazırayı tazyik etmeyerek müessesatı sıkmı-
yacak kadar müsammahakâr ve müsaadekâr davran
mak istiyor. Eğer Hükümete hiç emniyetimiz yoksa 
vekile hiç ihtiyaç yoktur. 

Şimdi vekâletin teklif ettiği maddeyi kabul ede
lim. Bu sene kıştan mutazarrır olan yerlerin odun-
suzluktan bir takım köyleri kerestesizlikten kurtarırız. 
Encümenin maddesinde muzır yerler vardır. Bilhassa 
onu arz etmek istiyorum. Encümen köylüleri nazarı 
dikkate almıştır. Halbuki bu, ahaliyi yalan söylemeye 
sevk etmektir. Köylünün bir kısmı balta ile yapar, 
bir kısmı da ufak sermaye sahibidir, bir iki bin metre 
mikâbı orman alır ve bunu su bıçkısı ile işler ve piya
saya sevk eder. İşte bu ufak teşebbüslerdirki, o saat 
piyasayı düşürür. Encümen sırf köylüyü de düşünmüş 
köylülerin bir kısmı mühümmü vardır. Onlar tabiî 
bu işle iştigâl etmiyorlar. Bunlar diğer ufak serma
yedar köylüye yalan söylettirecek ve kendi namına 
köylüyü işletecektir. Maksadımız piyasaya fazla ke
reste çıkması ve kerestenin ucuzlaması ise teklif bunu 
tatmin etmiş olacaktır. Hükümetin teklifi mutlaktır 
ve her türlü ihtiyacatı düşünerek Hükümet, icabına 
göre yapacaktır demektir. Atideki Hükümetin büyük 
teklifleri çabuk gelmek üzere kendeniz Hükümetin 
teklifinin kabulünü rica ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz Trabzon 
ve bilhassa Rize Vilâyetinin bir derdi vardırki, onu 
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arz edeceğim. Tahir Bey Biraderimiz bir nebze bun
dan bahsettiler. Bizim memleketimizde küçük, küçük 
koruluklar vardır. Hatta her aile bir erkek çocuğu 
doğarsa onun için bir kestanelik yapar. Bizde adettir-
ki, evler umumiyetle kestane ağacından yapılır. Bir 
ev yapacak iki ev yapacak adam evvelâ bir kestane 
koruluğu yapar onu büyütür. Yirmi otuz sene sonra 
evin en büyük erkek çocuğu evlenerek evden ayrıldığı 
zaman o koruluktan ağaç kesilir. Bir ev yapılır ve 
bu suretle o ev de onun için bir yurt olur. Şimdi bu 
küçük koruluklarda bu memurların raporlarına tevfi
kan mı kesilecektir? Herkes biliyorki Trabzon Vilâ
yetinde Rize Havalesinde esasen hiç düz arazi yoktur. 
Derelerin kenarında yarım dönümlük ağaçlıklar var
dır. Mütebakisi gayet bayır yerlerdir. Oralarda mec
buri fenni ormancılık yapılır. Zaten başka türlü o 
arazinin toprağını tutmak mümkün değildir. Ya Kızı
lağaç denilen ve geçen sene uzun uzalıya mevzu bah-
solan ağaçlar iki sene ekilir ve on senede bir kesilir. 
Mısır ekiliyorsa tekrar yine kızılağaç dikilir. Şimdi 
bunların raporları verilmeden ahali tasarrufu yapa
mazsa nasıl olur? Bir köylünün diktiği 50 - 60 ağa
cın kesilmesi için o köylüde salâhiyet olmaz mı? 
Bizim taraflarda sahilden uzak mahallere kadar miri 
orman değil, miri arazi olamaz. Çünkü arazi o kadar 
dar, ahali o kadar kesiftirki, oralarda hudut, arazi 
sınır taşlarıyla gayet sahih olarak tahdit olunmuş biri
nin arazisine diğer birinin tecavüzü halinde fenalık 
vukuunu intaç eder, hâdiseler olur. Böyle bir yerde 
kendi arazisi içinde 5 - 1 0 tane büyüttüğü ağacı hü
kümetin memuru fennisi gelipte rapor verecek diye 
beklemek olur mu? Ağaçlardan edilen intifa gönde
receğiniz memurun harcırahına yetişmez. Bunun için 
istirham ediyorum. Arazisi mahdut ve hakkı tasar
rufu mükemmel olan ahalinin küçük koruları böyle 
hiç bir kayıt ve şarta tabi olmasın. Herkez kendisi 
tasarruf etsin. Yoksa Hasan Beyefendiye çok hayret 
ediyorumki, memleketini tanımadan çok güzel bir 
kanun yapmış bizim memlekette. 

HASAN BEY (Trabzon) — Kanun benim değil 
yanlış söyledin. Oku imzaları 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu kanun değil 
efendim, bu sene 22 Nisan tarihinde çıkan kanun di
yorum, 

HASAN BEY (Trabzon) O da benim değil. 
MUHTAR BEY (Devamla) — öyle ise affını 

istirham ediyorum. Bunun için efendim, şimdi böyle 
hakkı tasarrufu mükemmel olan küçük koruluklar
da ne amenejman usulüne, ne de rapor verilmesine 

imkân göstermeden ahalinin hakkı tasarrufunu takyit 
etmeyelim. Onu büsbütün istisna edelim. İstirham 
ederim. Büyük orman sahipleri binlerce dönüm ara
ziden mürekkep orman sahipleri varsa bunlar orman 
kuyduna tabi olsun. Böyle küçük yerlerin eshabı hiç 
bir kayda tabi olmasın. Diyeceksenizki, bu, veçhile 
memlekette orman kalmaz mahv olur. Çok rica ede
rim, Karedeniz sahili vilâyetlerinin bilhassa Rize ve 
Trabzon havalisi vilâyetlerinden şikâyet edecekseler 
çok orman ve ağaç yetiştirdiklerinden şikâyet ede
cekler. Yoksa oralar ağaçsız kalıyor diye şikâyet et
meye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü orada fevkalâ
de fenni olarak ağaç yetiştirilir, fenni olarak ağaç 
kestirilir. Onun için rica ederim onların tasarrufla
rını tahdit etmeyelim. Ve hükümetin maddesine şöy
le bir fıkranın ilâvesini teklif ediyorum. (Eşhasa ait 
korulukların istenildiği gibi tasarrufunda eshabı muh
tardır.) Kaydını koyalım. Büyük ormanlar olursa 
onu kayıt altına alalım böyle koruluklar mutlaka 
müstesna değildir. 

REİS — Efendim! Yeniden kifayeti müzakere 
hakkında bir takrir vardır. Okuyacağız. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Reis Bey, encümen na
mına söylüyeceğim. 

Riyaseti Celileye 
İki celseyi işgaleden ve bir maddeden ibaret bulu

nan bu kanunun müzakeresi haddi kifayeye gelmiş 
belki haddini dahi geçmiş olduğundan kifayeti müza
kerenin reye vaz'ını arz ve teklif eylerim. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini reye 
koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Müzakereyi kâfi 
görmeyenlen lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi 
görülmüştür. Efendim! Bir çok tadil teklifleri var
dır. Bu tadil tekliflerini okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Maddei kanuniyenin berveçhi ati tadilini Ziraat 

Encümeni namına teklif eylerim. 
Madde : 1. — Kafi ve muvakkat işletme plânları 

tanzim edilmemiş bulunan devlet ormanlarından köy
lülerin ve eşhas ormanlariyle köy baltalıklarından 
alâkadaranın intifağı için işletme raporlarına müste
niden dahi katiyet icrası caizdir. (Hepsi okunsun ses
leri) 

Ziraat Encümeni 
Matbata Mahârriri 

İzmir 
Rahmi 
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ZİRAAT VEKİLİ HASAN BEY (Gümüşhane) 
Encümenin teklifine vekâlette iştirak ediyor efen
dim. 

Riyaseti Celileye 

Hükümetin teklif ettiği maddei kanun iyeye fıkrai 
atiyenin ilâvesini teklif ederim. 

«Eşhasa ait korulukların istenildiği gibi tasarru
funda eshabı muhtardır.» 

Trabzon Mebusu 
Ahmet Muhtar 

REÎS — Efendim, Faik Beyin takriri... 

FAİK BEY (Tekfurdağı) .— Efendim, bendeniz 
Encümene iştirak ediyorum, teklifimi geri alıyorum. 

Riyaseti Celileye 

Bilûmum ormanların fenni usûl, idare ve işletme
leri hakkındaki Kanunun birinci maddesinde (Dev
lete ve efrada ve şirkât ve cemiyet ve müessesat ve 
köylere ait bilûmum orman, koru ve baltalıklarda ka-
tiyat icrası işletme plânlarının tanzimine mütevakkıf) 
olduğu musarrahtır. Bu kaydı kanuni henüz işletme 
plânlan tanzim edilmemiş ojan devlete ait ormandan 
halkın intifağını men etmekte olduğu içindirki, en
cümen tanzim ettiği işbu maddeyi Heyeti Celileye arz 
etmiştir. Binaenaleyh mezkûr maddei kanuniye ile 
gerçi devlet ormanlarından halkın istifadeleri bir de
rece temin edilmiş olursa da efrada ve köylülere ait 
orman koru ve baltalıkların işletme plânları tanzim 
edilmemiş olanlardan istifade edememeleri hakkında
ki mezkûr birinci maddedeki kayıt el'an bakidir. Şu 
halde halkın gerek miri ormanlarından ve gerek ef
rada ait orman, koru ve baltalıklardan lâyıkıyle ve 
serbestçe intifalarını teminen encümenin tanzim et
tiği maddenin berveçhi ati tadilen kabulünü arz ve 
teklif eylerim. 

1 Kânunuevvel 1340 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Madde : 1. — Kat'i ve muvakkat işletme plânlan 
tanzim edilmemiş olan devlet ormanlarından köylü
lerin • intifağı için işletme raporlarına müsteniden kati
yet icrası caizdir. 

Madde : 2. — Efrada ve köylülere ait hususi or
man ve koru ve baltalıklar işbu kaydi kanuniye tabi 
değildir. 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere olan maddei müzeyyelenin 

berveçhi ati tadilen kabulünü arz ve teklif eylerim. 
Maddei Müzeyyele - Kat'i ve muvakkat işletme 

plânları henüz tanzim edilmemiş bulunan devlet ve 
eşhas ormalarıyle köy kaltalıklarında zikrolunan fen
ni plânlar tanzim edilinceye kadar işletme raporlarına 
müsteniden dahi katiyat icrası caizdir. 

1 Kânunuevvel 1340 
Bolu 

Şükrü 
Riyaseti Celileye 

Müzakere edilmekte olan maddenin şu suretle ta
diline teklif ederim. 

1 . 12 , 1340 
Aksaray 

Besim Atalay 

Kat'i ve muvakkat işletme plânları tanzim edilme
miş bulunan devlet ormanlarından ve köylülere mah
sus baltalıklardan köylülerin intifağı için işletme ra
porlarına müsteniden dahi kat'iyat icrası caizdir. 

Riyaseti Celileye 
Kat'iyat kelimesinden sonra (köy baltalıklarından 

hakkı intifaı olan köylüler ile hususi orman sahiple
rinin kendi ormanlarından muktazi kereste, odun, 
kömür ve levazımı ziraiyenin kat'i caizdir.) Cümle
lerinin ilâvesini teklif ediyorum. 

Çorum 
İsmail Kemal 

Madde : 2. — Eşhas arazisinde yetişen ağaçların 
kat'i için işletme raporuna ve ruhsat istihsaline hacet 
yoktur. 

Riyaseti Celileye 
Balâdaki maddenin Ziraat Encümenin teklifi ka

nunisine ikinci madde olarak kabulünü teklif eylerim 
efendim. 

Trabzon 
Abdullah 

Riyaseti Celileye 

Vilâyeti selâsede icra edilmekte olan tahriri em
lâk muamelesinin hitamına kadar arazi hakkında ol
duğu gibi ormanlar hakkında da sabıkı misillû mu
amele icrasını arz ve talep eylerim efendim. 

Artvin 
Hilmi 

Madde : 1. — Vilâyatı selâsede tahriri emlâk mu
amelesi hitamına kadar ormanlar hakkında da arazi 
aşar vergileri gibi muamele ifa olunur. 
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Madde : 2, — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde : 3. — işbu kanunun icrasına Maliye, 
Ziraat Vekilleri memurdur. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim, izahat vereyim, 
REÎS — Reye koyacağımız zaman izahat verirsi

niz. 

' Riyaseti Celileye 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin mazbatada muharrer 
esbabı mucibesine binaen maddei kanuniyeye (eşhasa 
ve köylülere ait orman ve baltalıkların) dahi ithalini 
teklif ederiz. 

Sinop Kastamonu 
Yusuf Kemal Mehmet Fuat 

Kastamonu Sinop 
Halit Doktor Rıza Nur 

Riyaseti Celileye 

Mufassalan arz eylediğim veçhile efradın tahtı 
tasarrufundaki koruların istisnası için bu kanuna şöy
le ikinci bir madde daha ilâvesini teklif ediyorum. 
Kabulünü rica eylerim. Orman Nizamnamesi de 
böyle diyor : 

Madde : 2. — îşbu kanun efrada ait olanlarına şâ
mil değildir. 

Giresun 
Tahir 

Riyaseti Celileye 

Madde : 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. Kanuna balâdaki maddenin ilâvesini teflif 
ederim. 

3 Kânunuevvel 1340 
Konya 

Eyüp Sabri 

REİS — Bu tadilnamelerin her birini ayrı ayrı 
nazarı dikkate almak üzere Reyi Âlinize arz edece
ğim. Nazarı dikkate alınanları kanunla beraber en
cümene veririz. Encümen tanzim ederek Heyeti 
Celilenize getirir. (Takrirler hep birden gitsin ses
leri) 

Hepsini birden nasıl gider efendim. Tadilname
lerin hepsi muhtelif maaldedir. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Müsaade buyurulr mu? Vekâ

let Encümenin son verdiği teklife iştirak ediyor. 
Çünkü Encümenin teklif ettiği madde hükümetin tek
lif ettiği maddenin biraz daha vazıh bir ifadesidir. 
Binaenaleyh Şükrü Beyde o noktaya iştirak ediyor. 
Onu reye vaz edersiniz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O ayrı bir mesele, öbü
rü ayrı bir mesele. 

REİS — Tadilnamelerin hepsi muhtelif mealde
dir. Bunların hepisini ayrı ayrı reye vaz ederek na
zarı dikkate alınıp alınmayacakları taayyün etmelidir-
ki, encümen de madde üzerinde ona göre tadilât yap
sın, 

(Ziraat Encümeni Mazbata Muharriri Rahmi Be
yin takriri tekrar okundu.) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Nasıl olur efendim! 
Bunda bütün müstahsiller çıkıyor. 

REİS — Efendim! Müsaade buyurunuz bu ta-
dilnameyi nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Nazarı dikkate al
mayanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... «Encümene 
gitsin sesleri» bu tadilname nazarı dikkate alınmış
tır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) - Efen
dim, tadilnamelerin umumu da Encümene gitsin. 

REİS — Diğerlerini Encümene tevdi... 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Encümene tevdi edi
lemez ki, paşam. Esasen Encümen kendisi teklif edi
yor. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, o halde 
takrirleri okuyalım. (Giresun Mebusu Tahir Beyin 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsınlar.... Aksini reye koyuyo
rum. Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kal
dırsınlar... Nazarı dikkate alınmamıştır, 

(Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takriri 
tekrar okundu) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Na
zarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. 

(Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin takriri 
tekrar okundu) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar». Aksini reye koyuyorum. Na-
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zarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Trabzon Mebusu Abdullah Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Bu takriri Reyi Âlinize koyacağım. Na
zarı itibara alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Reis Bey! Evvelki takrirle bunun ara
sında tearuz olacaktır. Efendim, okunsun da din
leyelim. 

REİS — Okundu efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — İşitme
dik efendim. Fakat aynı şeyi reye koymayınız efen
dim. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Reye 
koymuştum, nazarı dikkate almayanlar lütfen elleri
ni kaldırsınlar... Nazarı itibara alınmıştır. 

Efendim! Takrirleri iyice dinleyelim. Sonra tearuz 
olmasın. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okun
du) 

TAHİR BEY (Giresun) — Reis Bey! Rica ede
rim demin de nazarı itibara alınmıştı, yanlış hesap 
yapıldı. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Bu takri
ri nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Aksini reye koyuyorum. Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate alınmış
tır. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Reis Bey, iki muha
lif takrir nazarı dikkate alınırsa işin içinden nasıl 
çıkarız. Rica ederim tasnif buyurunuz. 

REİS — Ben nasıl tasnif edeyim. Onu Meclisi 
Âli takdir eder. Takrirler muhteliftir. Bazısı nazarı 
dikkate alınıyor, bazısı alınmıyor ben bunları nasıl 
tasnif edeyim. Şimdi Sinop Mebusu Yusuf Kemal 
Bey ve arkadaşlarının takrirleri vardır, okunacaktır 
efendim. (Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve ar
kadaşlarının takriri tekrar okundu.) Bu takriri reye 
koyacağım. Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Nazarı dikkate al
mayanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı dik
kate alınmıştır. (Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar 
Beyin takriri tekrar okundu) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
bu takrirleri Encümen alsın götürsün. 

REİS — Efendim! Hangisi nazarı dikkate alın
mış, hangisi alınmamıştır. Bunun içinden Encümen 
nasıl çıkar. Nazarı dikkate alınıp alınmayanları tef
rik ederiz. Ondan sonra Encümene veririz. Yoksa 
bunu Encümen nasıl tefrik eder efendim, 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Zabıtlara 
bakar o suretle yapar efendim. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, bu tak
riri nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Aksini reye koyuyorum. Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate alınma-. 
mistir. 

(Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyo
rum. Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kal
dırsınlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Artvin Mebusu Hilmi Beyin takriri tekrar okun
du) 

HİLMİ BEY (Artvin) — Reis Bey müsaade bu-
yurulur mu efendim, izah edeyim. 

REİS — Buyurunuz. 
HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim, vilâyatı se-

lâsede tahriri arazi yapılmamıştır, yeni baştan yapı
lıyor ve kemali ehemmiyetle takip edilmektedir. Lâ
kin burada halkın ormanı var, baltalık var, miri or
man var. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Adaş, 
miri değil millet diyeceksin. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Ormanlar vardır, fa
kat hiç birisi belli değildir, bir yangın çıkarsa bu han
gisine tatbik edilecektir. Halk bunu bilmez. Yani bu 
kanun çıkarsa halk hangi tarafa gidecektir. Halk 
vaktiyle hicret ettiği için ellerinde hiç bir şeyleri 
yoktur. Şimdi vaktiyle hepsi oraya gelmiş oldukları 
için tahrir heyeti bunlara soracak ve bu suretle hük
münü verecektir. Orada hâkim vardır, ve bunun 
hakkı kazası vardır. Beyler! İşte bu araziye herkes 
tasarruf ediyor. Yani köy ormanları halk ormanları, 
miri ormanlar böyle ayrılacaktır. Onun için bunlar 
tefrik edilinceye kadar bu kanunun kabulünü rica 
ederim. Oralarda ot yoktur, arazi kamilen dağlıktır, 
halk yaprakları kırar hayvanata yedirir. Halkın 
kendi yetiştirdiği odunların yapraklarını orman ida
resinden müsaade alınmamıştır diye orman memur--
lan yakmışlardır. Bu yüzden hayvanat açtır. Onun 
için çok rica ederim, bunu kabul ediniz. 

REİS — Efendim! Bu tadil mahiyetinde değildir, 
Ayrıca bir tekliftir, 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Paşa Haz
retleri sonra mesele uzar. Onun için ayrıca bir mad
de halinde konur. 

REİS — Efendim! Hilmi Bey arkadaşımız Art
vin Mebusu Hilmi Beyin tekliflerinin buraya ayrıca 
bir madde ilâvesi suretinde kabulünü teklif ediyor
lar. (Nasıl olur sesleri) 
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REİS — Müsaade buyurunuz efendim! O halde 
nazarı dikkate alınan takrirlerle beraber maddei ka-
nuniyeyi Encümene tevdi ediyoruz. 

Yarın saat bir buçukta içtima edilmek üzere Cel
seyi tatil ediyorum. v 

Hitamı Müzakerat; Saat : 4,10 
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