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1 — SABIK ZABIT HtfLASASI
1936 mali yih miivazenei umumiye kanununa dahil bazi daire biitcelerile (D) cetvelinde degigiklik
yapilmasma,
Memurin kanununun 7 nci maddesine bir fikra
eklenmesine,
Su siizgeci istasyonuna dair kanun layihalan kabul edildi.
Siimer bank kanununun 15 nci maddesine fikra.
lar eklenmesine dair kanun layihasmm birinci mii-

zakeresi yapildi.
Orman kanunu layihasmm heyeti umumiyesi hak'smda cereyan eden miizakere neticesinde maddelere
<?ecjlerek kirk maddesi kabul edildikten sonra cuma
gunii toplanilmak iizere inikad bitirildi.
Baskan vekili
Kfitib
Tevfik Fikret Silay Tokad
S. Tevfik Genca

Katib
Konya
A. Muzaffer Goker

2 — SUALLER
Seyhan mebusu Damar Ankoglunun, kiigiik traktorlerden alman giimriik resmine dair, gifahf sual tak-

riri Ziraat, Giimriik ve inhisarlar vekaletlerine havale edilmigtir.

3 — HAVALE EDILEN EVRAK
Layihalar
1 — Anadolu demiryollari ve Haydarpaga liman
girketleri mubayaa mukavelenamelerinin bazi maddelerinin tadiline dair iki kita mukavelenamenin tasdiki
hakkinda kanun layihasi (1/681) (Nafia ve Biitce
enciimenlerine)
2 — Anadolu demiryolu ve Haydarpaga limani
girketi esham, tahvil ve miimessil senedlerinin Sivas Erzurum veya Ergani tahvilleri ile miibadelesi hakkmda kanun layihasi (1/682) (Nafia ve Biitge enciimenlerine)
3 — Askeri izin kanununa ek kanun layihasi
(1/683) (Milli Mudafaa ve Biitce enciimenlerine)
4 — Gedikli kiigiik zabit membalarma dair olan
kanunun 2 nci maddesinin B ve C fikralarmm degigtirilmesine ve mezkur kanuna bir muvakkat madde
eklenmesine dair kanun layihasi (1/684) (Milli Mtidafaa enciimenine)
5 — 1936 mali yih umumi muvazenesine dahil bazi daire biitcelerinde degigiklik yapilmasma dair kanun layihasi (1/685) (Biitce enciimenine)
6 — Deniz hastanesinin tamiri icin 1937, 1938 ve
1939 senelerine sari teahhiide girigilmesi hakkinda
kanun layihasi (1/686) (Milli Mudafaa ve Biitce enciimenlerine)
7 — tiihisarlar umum miidurlugu 1936 mali yih
biitcesinde 10 000 liralik miinakale yapilmasi hakkmda kanun layihasi (1/687) (Biitce enciimenine)
8 — Nafia ve Ziraat yekaletleri 1936 yih biitcelerinin sonunda acilacak fasillara 17 659 liralik fevka-

lade tahsisat konulmasma dair kanun layihasi (1/688)
(Biitce enciimenine)
Tezkereler
9 •— Coruh mebusu Asim Usun tegrii masuniyetinin
kaldirilmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi
(3/321) (Adliye ve Tegkilati esasiye encumenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimene)
10 — Gazi Antebin gehce mahallesinden bostanci
Pagaogullarmdan tfkkagoglu Tahir asil adi Memedin
oliim cezasma carptmlmasma dair Bagvekalet tezkeresi (3/322) (Adliye enciimenine)
11 — Muradiyenin Agagi Kortikan koyiinden Hacan koyii niifus sicilinde mukayyed Davetioglu Memedin oliim cezasma carptinlmasma dair Bagvekalet
tezkeresi (3/323) (Adliye enciimenine)
Mazbatalar
12 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Yugoslavya Kiralligi arasmda 28 birinci tegrin 1936 tarihinde imza
edilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesile merbutu mektublarm tasdikma dair kanun layihasi ve Hariciye ve Iktisad enciimenleri mazbatalari (1/660)
(Ruznameye)
13 — Tiirkiye ile Finlandiya arasmda miinakid
12 a gustos 1929 tarihli ticaret ve seyrisefain muahedesine miizeyyel 20 haziran 1936 tarihli itilSfm ve
ayni tarihli ticaret muahedesile merbut listelerin ve
(1) numarah munzam protokoliin tasdikma dair kanun layihasi ve Hariciye ve tktnsad enciimenleri mazbatalari (1/631) (Ruznameye)

BIRINOI

CELSE

Agilma saati : 15
BALKAN — Ref et Oamtez
KATlBLER : Siireyya Tevfik Genca (Tokad), Na$it Ulug (Kiitahya).

BALKAN — Celse acilmBjtir.
4 — RlYASET DtVANININ HEYETl UMUMlYEYE MARUZATI
1 — Kayseri mebusu Suleyman Demirezenin,
vefat ettigine dair Basvekdlet tezkeresi
BALKAN — Basvekaletik bir tezkeresi vardir okutuyorum.
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Kayseri mebusu Siileyman Demirezenin
19 - I - 1937 tarihinde Ankarada dldiigunii Da-

hiliye vekilligiinin 22 - 1 -1937 tarihli ve 284 sayili tezkeresine atfen arzederim.
Ba^vekil
1. Inonii
BALKAN — Hatirasmi tazizen bir dakika
sukut buyuruknasmi dilerim.
(Bir dakika sukut edildi)

5 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER
1 — Askeri ve mulki tekaiid kanununun
60 nci maddesinin birinci fikrasinm degistirilmesi hakkmda 1/482 sayili kanun layihasi ve Mill
Miidafaa ve Maliye encumenleri mazbatalarile
askeri ve mulki tekaiid kanununa ek 1/492 sayili kanun layihasi ve Maliye ve Butce encumenleri mazbatalan [1]
BALKAN — Ikinci muzakeresidir. Maddelere gegiyoruz.
Askeri ye mulki tekaiid kanunufiiun 8 ve 50 nci
maddelerine fikralar eklenmesine dair kanun
MADDE 1 — 1683 sayili askeri ve miilM tekaiid kanununun 8 nci maddesine asagidaki fikra eklenmistir:
(Ancak saMblerinin taihriren miiracaatleri
yukanki fikralarda gbsterilen tarinlerdem itibaren bes sene zarfmda vukubulmazsa bu maa§lar; miiracaat tarihlerini ve resen tekaiide
sevk halinde de bu muamelelerin salahiyetli
makamlarca tasdik edildigi tarihleri takib eden
ay ba§mdan itibaren baglanir. §u kadar ki,
bu miiracaatlerin getikmesini istilzam eden
agir hastalik, esaret gibi mazeretleri Adliye
mahkemeleri dinleyebilir).
BA§KAN — Bu madde hakkmda tadil teklifi vardn* okutuyonim.
[1] Birinci miizakeresi 22 ve 27 nci inikad
zaptmdadir.

Yiiksek Reislige
Birinci maddonin son fikrasinm asagidaki
gibi olmasmi teKlif ederim.
§u kadar ki bu miiracaatlerin agir hastalik
ve esaret gibi kati bir mecouriyet net ice si olarak geciKtigi huicmen tevsiK edildigi taKdirde
bu seoeble gegmis muddetlere aid haKlar mahfuzdur.
Yozgad
Emin i/raman
B W T g E E. Rs. V. MttKERKSiM UNSAL
(Isparta) — Tabii gdrulur.
BA§KAN — Teklif edilen fikrayi maddeye
zeyl olarak alryoruz. Enciimen de bunu miinasib goriiyor. Binaenaleyh, maddeyi bu fikra ile
beraber reyinize arzediyorum. Kabul edenler ...
Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Mezkur kanunun 50 nci maddesine asagidaki fikralar eklenmi§tir:
(Tekaiid edilenlerle bunlarm yetimlerine yukanki fikra ile bu kanunun muvakkat behind
maddesi hukumlerine gore toptan verilecek istihkaklar seMzinci maddede gosterilen tarihlerden itibaren hesab ve tesviye olunur.
Bunlara aylik baglanmcaya kadar 63 ncii
maddeye tevfikan verilen paralar geri almmaz
ve toptan verilecek istihkaktan mahsub edilmez).
BA§KAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
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MADDE 3 — Devlet memurlari ayliklarmm
tevhid ve teadiiliine dair olan 1452 numarali kanunun 14 ncii maddesinin yarim liradan asagi
kesirler hakkindaki hiikiimleri kaldirilmi$tir.
BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler ... Kabul edilmi^tir.
IVCUVAKKAT MADDE — §imdiye kadar
tahsis muameleleri tekemmiil etmemis olan tekaiid ve yetim maaglarile 1683 numarali kanunun 50 ve muvakkat 5 nci maddeleri mucibince heniiz alakalari tamamen kesilmemis olanlar hakkmda da bu kanun hiikiimleri tatbik
olunur.
BALKAN — Reyinize arzediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanun negri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
2 — Orman ktmunu layihasi ve Ziraat enciimenile Muvakkat encilmen mnzbatalari (1/294)

BASKAN — Orman kanununun miizakeresine devam ediyoruz.
Yedinci fasil
Otlak ve mera i§leri
KIRK BlRlNOl MADDE — Devlet ormanlarmin agagli yahud ormandan agilmis, grplak yerlerindeki yaylak, kiglak, otlak ve sulama gibi
haklan olanlar bu haklarmin taalluk ettigi kisimlar ormanlann iginde bulunuyorsa orman
idaresi tarafindan gosterilecek yollardan girip
gikmaga ve agaglarla fidanlara zarar yapilmamasi igin idare tarafindan alinacak diger nevi
tedbirlere riayete mecburdurlar. Bu hak sahibleri tiftik kegisi, kara kegi, ve deve hayvanlanni bu yerlere sokamazlar.
SULEYMA SIRRI IgdZ (Yozgad) — Ttiftik
Ormana zarar vermez.
TAHlR HlTlT ( Manisa ) — Bu maddenin
son fikrasma nazaran kara kegi, tiftik ve develer ormanlarla, ormanlik mmtakalardaki mera
ve yaylaklara giremiyeceklerdir. Bu i§, tatbikatta ve ormancilik tarihinde kegilerin ve develerin
ormanlardan tehcirini ifade eder. Bu hayvanlarin ormanlar igin zararsiz oldugunu miidafaa
edecek degilim. Ancak bu kanunun diger hiikiimleri bu hayvanlarm zarar ikama meydan
vermeyecek surette yazilmis, oldugu kanaatindeyim. Bu miinasebetle yalniz maddenin son f ikrasmin tayyini teklif ediyorum. Bu kanunla ormanlarda serbest hayvan rayini esasen kaldirmig
bulunuyoruz. Bundan sonra yalniz keciler de-
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gil, bilumum hayvanlar, orman memurlarmitt
yapacaklan plana gore Miidiiriyeti umumiyenin
izni ile, gosterilecek yerlerde, otlatilabileceklerdir. Kanunda buna dair bir gok hiikiimler,
maddenin ilk fikrasmda, bilhassa 42 nci maddede sarahat vardir. Orman memurlari kegileri
zararli yerlere sokmamagi bu hiikiimlerle temin
edebilirler. Kanunda maksadi temin edecek tedbirler mevcud iken sirf orman igindedir diye
yaylaklara ve agagla ortiilii olan meralara ve orman yeti§meyen, ormandan ziyade hayvan yeti§tirmege daha elveri§li olan yerlere kegi, deve ve
tiftik hayvanlarmm sokulmamasmi amir olan
boyle §amil bir hiikmiin konulmasi, bila liizum
bir gok vatanda§larm zararlanna, istirablarma
meydan verecektir. Memleketimizde on milyonu
miitecaviz kegi ve deve vardir. Daimi bir gelir
kaynagi olan bu hayvanlar, vasati bir hesabla
40 - 50 milyon liralik bir servettir. Siitiinden,
yavrusundan, tuyiinden, derisinden ve giibresinden belki on milyon liralik hasilat almmaktadir. Bununla beraber Devlete de senede dort
milyon liralik bir varidat temin etmektedir.
Memleketimizin ormanlik mmtakalarmda ya§iyan kegi, sahibleri igin en miihim bir irad kaynagidir. Bunlarm arazisi dardrr ve verim kabiliyeti noksandir. Buralarda bu hayvanlarm gtibrelerinden istifade edilmektedir. Iste bu kisim
vatandaglarm bu ormanlardan mahrumiyeti,
kendilerinin yalniz irad noktasmdan degil, binnetice memleketin umumi ziraati iizerinde de tesir yapacagmdan endi|e edilebilir.
Hulasa bu fikranm kabulii halinde kegi sahibleri siirulerini elden gikarmak mecburiyetinde kalacaklardir. Bunlari kime satsmlar? Ba§
belasidir.
RIFAT VARDAR ( Zonguldak ) — Herkes
alir, etini yer.
TAHIR HtTlT (Devamla) — O zaman belli
olur. Bunlari derisi pahasma alacak kasaptir.
Bu miihim servet kaynagini bu hiikiimle kurutmak dogru degildir. Diger hiikiimler bu meseleyi tedrici surette halledebilir. Bu miinasebetle
takririmin kabuliinii ve ikinci fikranm tayymi
rica edecegim.
ORMAN KANUNU E. M. M. RAlF KARADENtZ (Trabzon) — Arkadagim, kegi ve deve
gibi hayvanatm ormanlara sokulmasim meneden hiikmiin kaldirilmasmi istemektedir. Halbuki ormanlann muhafazasi igin bu tedbiri, Orman kanunu muvakkat enciimeni, ehemmiyetli
bir hiikiim olarak bu layihaya dercetmi§ bulunmaktadir. Kegi hayvani kadar ormanlarda taze
fidanlara zarar veren hig bir mahluk yoktur.
Bir arkadagim anlatti : Bize civar Devletlerden, ormanlarmi iyi idare etmekle §bhret
bulmu§ bir Devletin ziraat naziri kendisile konugurken demi§ ki; bir memlekette iki siyaseti birden yiirutmek kabil degildir. Bir mem-
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lekette hem kegi hayvani olsun, hem de orman olsun.... Buna asla imkan yoktur. Ya orman, ya kegi. (Qok dogru sesleri). Biz bu miilahazalarla bu kanuna, bu hukmii, ehemmiyetli bir tedbir almis, olmak kanaatile koymu§
bulunuyoruz. Arkadagimiz, diger maddelerle
maksad zaten tedricen temin edilmi§ oldugu
igin, bu fikranin kaldinlmasmin dogru olacagmi soyledi.
Dikkat buyurulursa, 41 nci maddede mevzubahs olan is, Devlet ormanlarmin igerisinde
kadimden beri hayvan otlatma hakki bulunanlara tealluk etmektedir. 42 nci madde ise,
Devlet ormani igerisinde §imdiye kadar nig
hakki olmayanlara, orman idaresince, ormanlara zarar vermemek kaydii §arti ile, verilecek miisaadeden bahsetmektedir. Bu fikra buradan kaldinlirsa diger madde ile teminine imkan kalmaz. Binaenaleyh enciimeniniz
bu hiikmiin gikanlmamasi taraftaridir. Keyfiyet yiiksek takdirinize arzolunur.
01. NACI ELDENtZ (Seyhan) — Sbz istiyorum.
BALKAN — Miisaade buyurunuz, daha evvel sbz alanlar var.
MEMED SOMER (Kutahya) — Muhtelit
enciimen Mazbata miiharririnin buyurdugu gibi, ormanlarm igine hakikaten hig kimse girmezse ormanlar muhafaza edilebilir. Yoksa
bu giin hayvan miinasebetile, yarm §u ve bu
miinasebetle, evim vardi, kuliibem vardi, §u
ve bu vardi diye adam girmege ba§larsa ormanlarm muhafazasi miigkiil olur. Diinyanm
hig bir yerinde ormanm igine adam girmez.
Hayvan rayedilmez. I§te bize mucavir Hiikumetlerin ormanlan vardir. Bir 50k arkadaglanmiz bunlan gbrmii§lerdir. Katiyen adam sokmazlar, nerede kaldi ki hayvan. Binaenaleyh
bu babda vekaleti aidesi olan Ziraat vekaleti
ne kadar titiz davranirsa 0 kadar hayirli olacaktir. Yoksa boyle binbir vesile ile, oteden
beri adettir, diye deve, kegi ve saire gibi hayvanlar sokulursa ormanlarm muhafazasi mii§kiil olacaktir. Bendeniz Heyeti muhteremeye
baska §eylerden de bahsedecegim. Bu ormanlarda mevcud kuliibeler ve goban evleri hayvanlarm girmesine ve kagakgiliga esas oluyor. Bir zamanlar bendeniz tnhisar idaresi
memuru iken Istanbul civarmdaki ormanlar
iginde bir gok kagakgiliga tesadiif ettim. Bunun sebebi, ormanm civarmda bulunan iki
tane kuliibe ve bir iki gobanevi idi. Bunun
igin ne kadar titiz davranirsaniz, kemali samimiyetle arzederim ki, ormanlar o kadar gabuk kurtulacak ve kiigiik fidanlar daha gabuk
negvunema bulacaktir. Yalniz diinkii miizakereden beri hepimizin i§ittigimiz sozlerden anla§iliyor ki, biitiin arkadaglarm hissiyati fukarayi halkm yakacagi odun meselesi iizerin-
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de toplanryor. Biitiin arkadaglarm endigesi,
bunlar nasil odun bulacaklar, ne yakacaklar
noktasidir. Bendenizin de nazari dikkatimi celbeden gey budur. Fakat arkadaglar, memleketimizin dord tarafmda, son zamanlarda, komiir madenleri, linyit madenleri ke§folunmu§tur.
Hamdolsun memleketimizin her tarafmda simendifer yollari da vardir. Bendeniz bundan bir
ay ewel bilmunasebe bazi vilayetleri gezdim.
Oralarda, kemali §ukranla gordum ki, bir takmi demir sobalarda halk linyit yakmaga baslamistir. Hjatta fukarayi halk gaz tenekesi igine
bir takim demir gubuklar koyarak bu komiiru
yakmaktadirlar. Tabii bunlar agikta yakilryor,
oda iginde bu miimkun degildir. Bay vekilden
bilhassa rica ederim, ormanlan muhafaza ederlerken, herhangi bir vekaletin tavassutile bu
koyliilere hirer demir soba verilmesinin garesine baksmlar.
DURAK SAKARYA (Giimiisane) — 0, kag
milyonu bulur?
MEMED SOl^ER (Devamla) — Kag milyon
olursa olsun. Nihayet bunlan taksitle verebilirler Bu suretle koyluleri birer soba sahibi
edersek linyit kbmuru yakilir. Bu giin linyit
kbmuruniin tonu bes liraya kadar satilmaktadir. Onun igin bu mesele uzerine vekaletin nazari dikkatini celbederim. Bunun faydali olacagi kanaatmdayim.
Gl. NAOt ELDENiZ (Seyhan) — Bu kadar
muhim ve bu kadar ciddi bir kanun hakkmda
miitalea beyan etmek cesaretini huzurunuzda
kendimde bulamayacaktmi. Fakat bir hatira bir
kag sbz sbylemege beni de sevketti. Vaktile bir
miinasebetle... cenubta Ermenak, Bozkir, Anamur, Alaiye dbrdiiniin dahilinde bir atli seyahat yapmistim. Epeyce zikzaklarla ormanlar
iginde ve asiretler arasmda gezdim, dolagtnn.
Orada bazi asiretlerin yaninda misafir de kaldim. Bu asiretin beni misafir eden bir ailesi
vaktile bir hoca imis, krrk elli senedenberi daga
gekilmis. Ki^ mevsiminde Anamur mmtakasma
iniyor, yaz mevsiminde de Anamurun hayli
uzagmda ismini hatirlayamadigim 0 dag mmtakasmda yasryor. Hareketim giinii benimle beraber hareket etmis olan adamm oglu, Anamura
gbtiirmek iizere babasmm mail bir kafileye riyaset ediyordu. Kafile su ^eylerden murekkepti:
9 deve yukii bal, bunun bir kismi, edna kismi; kilosu degil okkasi 25 kurusa satilmisti yekunu tamamile hatirimda degil, fakat byle hatirlryorum ki bin okkayi miitecavizdi, hayir on
bin okka. (Guliismeler). Hata ettim, af buyurunuz efendim, bin okka olacak. Hazirliksiz
giktim. Dokuz deve yiikii, miiteaddid beygir
yukii, miiteaddid merkeb yukii bal gbnderiyordu. Bunlardan maada yag vesaire de varmi^.
Kendileri ve kendi asiretleri orta halli adamlardan imisler. Kendilerinden daha zengin insan-
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lar da varmis, Bunu boyle arzetmekten maksadim, memleketimizde bir ziimre balk vardir ki,
yaz mevsiminde boyle daglara gikarlar ve arzettigim §ekilde yag ve bal yaparlar. Bunlar ki§in asagi inerler. 0 vakit ne ile istigal ettikleriiii bilmiyorum. 0 mmtakalar bemen tamameu
ormanlikttr, gergi Avrupa ormanlari gibi bakimli ormanliK: degildir, f akat ber halde biitim
manasile orman mmtakalaridir. Bu orman mmtakalarmda bu maddeler yetisiyor. Hayvanlari vardir. Hayvanlardan maKsadim develeri
vardir, inekleri vardir, okiizleri vardir, gegileri
vardir. Fakat, ba§keasi gegi ve deve idi, Bu
a§iretlerin o mmtaKalardaKi miktan, Ermenak
kaymakantmm soyledigine gore, kendi kazasmda kis mevsiminde niilus 80 bin olurmu§. Hata
ediyorum, Yaz mevsiminde 80 bin, ki§ mevsiminde 30 bin olurmus. Ermenak kazasmdaki daglara 50 bin asiret cenub kisimlarmdan gelirmis.
Bunda da miibalega olundugunu zanneaiyorum.
arzettigim seyahatim, bu gibi a^iretlerin daglardan, deniz mmtakalarma, sicak mmtakalara
inmekte oldugu bir zamana tesadiif ediyordu.
A§iretlerin kerestelerini bir dereceye kadar kendi goziimle gordiim ve tabmin ettim. Belki bu
elli bin ki§i miibalegalidir. Fakat arzettigim
sey miinhasiran Ermenak mmtakasma aiddir.
Diger mintakalari bilmiyorum. Bu noktai nazardan simdi boyle ormanlarda oturmakta olan bir
ziimre halkmiiz - ki, arzettigim mmtakaya aid
degildir - bu dort nokta ile tayin edilen mmtakalardan gayri, yazin §imallere ve ki$m sabillere inen irjcdaslarnmz, asiretlerimiz vardir. Bunlar zannederim ki, bu miizakere etmekte oldugumuz kanunun memnuiyet maddesinden gok nuiteessir olacaklardir. Bu madde enciimenlerin
ber bangi birisinde iken muttali olubta maruzatimi orada yapamadim. Mazbata mubarriri
tarafmdan demin bir §ey buyurulmu^tu: Ya
orman, ya kegi. Is bu kadar radikal olduktan
sonra bendenizde bu miitaleayi arzediyorum.
Boyle yazm dag lar da oturub memleket iginde
mabsul yetistiren - mabsulden maksadnn toprak
mabsulii degildir - vatandaslar, kanunun bu
bukmii ile bundan sonra bu' mahsulii yetistiremeyecekler, bem iktisaden bir zarar basil olacak, hem bu vatandaslar da kendilerine yiyecek
tedarik edinceye kadar zannederim ki, gok mutazarrir olacaklardir. Acaba kanunun bu
noktasmi, bu hukmunu bir az daha
tahdid etmek, bu a§iretlerin bu tarzi bayatma - daba ne kadar devam edecek.
bilmiyorum, fakat halen devam etmektedir.
Onlarm bu tarzi hayatma busbiitiin engel olmamak, bu noktadan, munasib olmaz mi? Bana
munasib olur gibi geliyor. Ormanm tahribati
noktasmda da bendenize dyle geliyor ki - Salahiyet davasmda degilim - kuvvetli kanaatim
vardir ki orman yeti§dikten sonra bu biiyiik
agaglara deve, fil dabi zarar veremez. Binaena-
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leyh kegilerin zarar verebilecegi ancak kiigiik
agaglardir, Zannediyorum ki bundan sonra muntazam bir idare ile, yeti§tirilecek olan agaglar
bir az da takayyiid ve nezaret altmda bulundurulacaktir. Bu itibarla salabiyetime giivenmiyerek huzuru alinizde bunlari arzetmege cesaret
ediyorum.
TAHSlN SAN (Aydin) — Arkada§lar, senelerden beri bir gok defa bir gok komisyonlarm
tetkikinden gegmi§ olan bu kanunun ormancilik
maksadmi bakkile temin edebilecek daha cezri
bir takim ahkami da samil olacagim zannediyorum. Oyle tahmin ediyorum ki Meclisi Aliye gelmis. olan bu kanun, bu §eklile, ormancilan hakkile tatmin etmi§ olmasa gerektir: Biz memleketimizde senelerdenberi tahrib edilmekte olan ormanlarm muhafazasmi istiyorsak ve medeni
memleketlerde oldugu gibi bizde de orman yeti§tirilmesi hakikaten arzu ediliyorsa bir takim
fedakarliklara katlanmamiz zaruridir. Bu orman
meselesi oyle bir geydir ki biz kendimiz ahvali
mahalliyeyi ve saireyi tetkik ederek bir takim
ahkam ihdas etmek ve gikarmak mecburiyetindeyiz. Orman her yerde ormandir. Bunun igin
medeni memleketlerde ezciimle kirk, elli sene
bizim idaremizde kalmi§ olan Bulgaristan, bu
gun ormanlanni muhafaza etmek sayesinde orasmi cennete gevirmi§lerdir. Bizde ise buna 10 - 20
senede kavu§mak ve cennet yapmak imkam yoktur. Orman olmasmi ya isteriz veya istemeyiz.
Bu meseleyi balletmek lazim. Orman istiyorsak
kara kegi denilen mahlukun Tiirkiyede yeri olmamasi lazimdir (Alkislar).
Muhterem refikimiz Gl. Nacinin ifadelerine
bir az temas etmek isterim. A§iretlerin hayatmdan, onlarm daglarmdan, ya§amalanndan, istihsal ettikleri, bir takim mahsulattan ve bunlarm
bu suretle ziyaa ugrayacagindan bahis buyurdular. Asiretlerin ve bir takim kbylulerin davarla
ya§amasmdan hasil olan menfaat, ormanlanmizda hasil ettikleri zararla gayri kabili kiyastir.
Kaldiki biz halkimizi medeni bir millet seviyesine gikarmak ve binnetice dunyanm en medeni
insanlan gibi yasatmak gayesini gudiiyoruz. Bu
neticeye varmak igin uzun zamanlardan beri
itiyad haline gelmi§ olan §eyleri de kaldirmak
lazim gelecektir. A§iretlerin bir kismi yazm bir
mahalle, kism diger bir mahalle gegmektedirler. Bu gog itiyadmi ilanihaye idame edemeyiz.
Hayvanat mahsulatmm bu suretle tenakus edecegi de varidi hatir olabilir. Qiinkti bizim gumriiklerimizden gegip sofralanmizda yer alan
peynirlerin, yaglann ihracatcisi olan Hollandanm ne gogebe halki ve ne de agiretleri vardir.
O kadar giizel mahsulati hayvaniye elde ediyorlar ki, bizim pazarlarimiza kadar geliyor. Demekki bu kabil mahsulatm yetismesi a§iretlere,
gogebe insanlara munhasir degildir. Onun igin
demek isterim ki, biz ormanlari muhafaza edelim ve ormanlari gogaltalim. Fakat bunun igin
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de, niimunesi meydanda olan orman sahibi medeni memleketlerin koyduklan ahkamdan daha
kuwetlisini, daha esaslismi, daha yerinde olanmi yapacagiz ve neticesi tecriibe edilmemi§ yeni ahkami kabul edecek degiliz. Bulgaristana
gidelim, muhtelif muharebelerle bizim gibi harabiye ugrami§ olan memleketlerin bu giinkii
vaziyetlerine bakalim. Ormanlarimizi buna gore
daha esasli ve yerinde olarak ihya edebiliriz.
Onun icin bendeniz general hazretlerinin bu
fikrine igtirak edemeyeeegimi arzetmek isterim
(Alkislar).
REMlZt GtJRES (Gazi Anteb) — Qok saydigim generalimin sozlerine karsj bir kag soz
soylemek mecburiyetini hissettigimden ben de
u2riiluyorum.
Arkada§lar, orman mevzuu uzerindeki hassasasiyetin §imdiye kadar gee kalmis bir hassasiyet oldugunu ve elimize gelen kanimun icindeki tedbirlerin hususi teknik noktasmdan pek
kafi olmadigmi soyleyerek bir kac kelime ilavesile kara keciler, develer iizerinde ne kadar
saglam bir mumanaat tedbiri alirsak o kadar
yerinde oldugunu ifade etmek isteyecegim.
Karakeginin, devenin ormana zaran biiyiiktiir. Bu zarar, gegende de bu kiirsuden sbylendigi gibi, bu hayvanlarm kiiciik fidanlarm
baglarmr yemesinden ileri gelir. Agaglarm ba§mm yenmesi demek, agacm olmesi demektir.
Her ziraatci ve her hakikati goren ve agaci
seven insanlar bu noktalan gormus ve farketmisjerdir. Karakegi, deve istihsal bakrmmdan
iptidai bir istihsal ziimresine mensubdur. Gene bahsolunan bal ve saire gibi, cebeli miibah
sayilan ormanda istihsal edilen ciizi mahsuller
de ilk devirlere aid istihsal isleridir. Ekonomi
bakrmmdan bunlarm kiymeti hemen koyliiniin
emegini kapatacak kadar bile degildir.
Arkada§lar, bu kollar igin Tiirkiyede is.
yok degildir. Acilan ve agilacak olan i§ler pek
goktur. Bu i§ler agilmasa bile bunlarm ormanm ba§mdan cikrp ba§ka yerde gali§malan dahi kafi bir tedbirdir.
Orman mevzuu iizerinde ufak istihsallerden sayilan ve hatta geni§ niifus kitlelerinin
menfaatleri dahi ancak ormanm masaniyeti ile
kar§ila§trrriacaktrr. Ciinkii gegen giin burada
Saym bakammiz izah etti. Ormanm faydasi
yalmz verim ve varidat bakimmdan du§uniilmez. Onun diger buyiik faydalan vardir. Miidafaa ve sihhat bakimmdan oleusuz faydalan
vardir. Bu itibarla muayyen bazi istihsal tarzlarmm iginde bulunmaktansa ormani mutlak
surette korumak lazrmdrr.
Saym Generalimin beni bagi§lamasmi dileyerek maddenin aynen kabul edilmesini rica
ederim.
Gl. NACt ELDENlZ (Seyhan) — Maruzatta bulundugum vakit salahiyetime giivenmedigi-

0 : t

mi de makami mazerette arzetmi§tim. Fakat bir
kag nokta hakkmda salahiyetle maruzatta bulunacagim. Ormanlarm bir takim faydalan oldugu ve luzumu hakkmda bittabi itiraz benim aklrmdan gegmez. Hatta miisaade buyurursaniz o kadarcik ilave edeyim ki bu orman kanununun esbabi mucibesinin adeta bir
konferans mevzuu gibi bu kadar mufassal ve
miidellel bir §ekilde yazilmis, olmasmi fazladan biraz ilerde buldum. Orman, elbette nimettir. Ba§ka ne olabilir? Muhafazasi mutlak surette elbette lazrmdrr. Benim arzettigim
ba§ka noktadrr. Arzettigim; ormanlar icinde, yazm oturmakta oldugunu gordiigiim bir
ziimre halkimizm, bu memuriyet dolayisile, kim
bilir daha ne kadar zaman hayatlarmi temin
edemeyecek bir vaziyete duguriilmemeleri keyfiyetidir. Meseleyi bidayette bu kadar radikal,
cezri ve kati zannetmiyordum. Fakat mazbata
muharriri bevefedinin burada vermis olduklari
izahata gore tekrar ediyorum ya orman, ya
kegi. Bu kadar kati olduktan sonra memleketin kegi, deve hayvanatmi ve bunlardaln istihsal olutaan fevaidi bu derecede istisgar edilmis
p-ormecre ben tahammiil edemem.
(Alkislar)
tkincisi; kegiler ormanlan mutlak surette tahrib ediyor keyfiyeti ... Evet, basi bos siirii olur,
isfcediqi verde otlar ve gezerse elbette ormanlan
tahrib eder. Fakat o kegilerin ashabmi bir raddeve kadar dikkate meobur edersek, kecilerini
derli toplu falan ve falan yerlerde otlatacaksm. su su verlerde otlatmayacaksm, otlattiom
takdirde coyle, ceza bbyle ceza gdreoeksiln, diye
tedbir almrrsa zannederim ki bir dereceye kadar
o vatandaslarm haklari ve hayatlari muhafaza
edilmis olur. Tekrar ediyorum, diger miihim
bir nokta da bir ziimre halkrmizm, yazm dao-larda, kism sicak yerlerde oturmalari keyfiyeti
bu asrrda muvafik deoilmis. Zannederim ki
Tahsin beyef endi bunu buvurmuslardi, katiyen
bu noktai nazar do«ru deeildir. Yirminci asrrda
biitiin medenivet ve iktisadivat kaidelerile
beraber bir milleti oldugu gibi almak lazrmdrr.
Bir milleti bulundug-u halden cikarrp diger bir
hale kovmak birden hire miimkiin degildir. Yine
ikti.sad'ulamasi elbette teslim buyururlar ki,
iktisadivati, bahusus birden hire su sekilden
bu sekle cevirmek ^ayri miimkiindiir ve muzrrdrr. Bu noktai nazarlardan arzetmek istiyorum
ki, bu ziimre halkrmiz, Devletqe biiviik faaHyetle
baslanmis olan iyilik islerinde, millet islerinde,
imar islerinde, temdih islerinde. tanzim islerinde, insaallah sruzel semereler hasil oluncaya kadar bu adomlar da yaz kis, esas itibarile muayyen yerlerde tonlamp, muayyen mmtakalarda
savi usulleri veohile, karii Msiplerini tanzime
muktedir oluncaya kadar, bu asiret halinde devam etmeMdirler ve devam edeceklerdir. Bunu
birden bire kesmek muzrr olur ve dogru degildir. Zamani gelir, esbab kendi kendine bu adam-
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lari da, kendileri igin gok tatli olmayan ve zor
olan bu hayattan p-egirir. Bu itibarla bu noktalarda nazan dikkate celbetmek isterim. Yoksa
ormanlar benim de basimla beraber ve yiiregimdedir, bu gun degil, bir gok senelerden beri ....
(Alkislar).
REFtK INCE (Manisa) — Keginin igtimai
hayatrmizdaki rolii hepimizin malumudur. tptidai diye telakki ettigimiz hayatm sahiblerinin
evlne misafir oldugumuz zaman bize ikram ettikleri, altimiza serdikleri gullar, kegi kilmdan
yaprtir. Erzaklarmi koyduklari guvallar kegi
kilmdandir. Oniimiize siirdiikleri giiveg kegi
etindendir. Kendilerinin asli mevaddi gidaiyesi
olan peynir ve gbkelek kegi siitiinden yapilir.
koy gbremezsiniz ki, orada ,koyun, tulum peyniri esasli maddei gidaiye olarak yenmis olsun.
Koyliiniin kendi hayati umumiyesinde bu kadar
miihim rolii olan kegi bir serveti asliye mahiyetindedir. Koylii vergi borcunu dahi pazara getirerek sattigi kegi parasile oder. Bu kadar
faydali olan, derisi, tersi, siitii, yiinii her seyi
faydali olan mahluka karsi birdenbire husumet
gbstermek, simdiye kadar Tiirkiyeyi ormansiz
birakan amillerin basmda bu mahluklarm geldigi gibi bir zehaba diisiirur. Bence bunun sebebi 4 ayakli kegiler degil, iki ayakli kegilerdir.
(Bravo sesleri, alkislar).
RASIH KAPLAN (Antalya) — Iki ayakli
kegileri, onlari gikarabilirler mi?
REFlK tNCE (Devamla) — Arkadaslar;
eger raiyane hayat orman uzerinde hakiki bir
miiessir olmus olsaydi bu meyanda kegi, orman
ve escar uzerinde bu kadar miisbet tahribkar bir
rol oynamis olsaydi, zannederim ki, kegi yasayan yerlerde agag bulunmamasi lazimgelirdi.
Fakat keginin ayaginm bastigi, insanlarm ayaginm basmadigi yerlerde ormanlari gomiekte
oldugumuzu soylemege liizum yoktur. §imdi arkadaslar, biitiin bu hayati noktai nazar uzerinde,
adedini bilmedigim ve temin edecegi faydanm
hesabi hakkinda malumatim olmayan keginin
kaldinlmasi yolundaki davanm miidafaasmi yaparken dahi keginin de zararli olmadigmi soylemege dilimiz varmaz. Her mahlukun behemehal zararli oldugu hatta mahlukatm en sereflisi olan insanin dahi zararli oldugunu nazan dikkate alarak umumi tedbirler alryoruz, fakat, kegi denen aciz bir mahluk uzerinde Devlet
denilen kuvvet ve kudret istisnai bir tedbir ittihaz etmemelidir. Deve ile zavalli aciz kegi igin
nigin istisnai ahkam koyalim. Danalar uzerinde
camuz uzerinde, okiizler uzerinde, domuzlar
uzerinde, bu kadar ahkam vazettikten sonra, bu
gibi hayvanat hakkmda ittihaz edilen ahkam kegiler hakkmda da tatbik edilebilir. Be^er elinde topu ile, tefegi ile Jandarmasile, iradesile kanunu tatbikte aciz midir? Nihayet biitiin TiirMyedeki 3 - 4 milyon kegi igin ahkami istisnaiye
koyarsak ... (Kegi dinler mi? sesleri). Kegi din-
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lemez de merkeb dinler mi, manda dinler mi,
at dinler mi, dana dinler mi? (Gulmeler).
Arkadaslar, hakikaten bu gegi uzerinde...
miizakere etmi§ olmak keginin lehine bir cereyan ve keginin temin ettigi menfaat noktasmdan bir miitalea olmakla beraber bence alelrtlak kegi, hasarati muzirra, hayvanati muzirra gibi viicudu itlaf edilecek kisrmlardan degildir. Onun igin ben, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin hak perverligine miiracaat ediyorum.
Maddenin birinci fikrasmda haklari saydiktan
sonra bu hak sahibleri tiftik ve kara kegi ile
deve hayvanlarmi bu yerlere sokamazlar demek, bir taraftan hakki temin ederken diger
taraftan hakki kullanamryacak sekilde bir vaziyet ihdas etmek, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin siari hukukiyesine uymaz. Hangi noktadan tetkik- edilecek olursa olsun kegi uzerinde tedbir almak lazimdir. Fakat bunu diger
hayvanlardan zararli gdrerek onlar hakkmda
hususi ahkam koymakta fayda yoktur. Arkada^larm bu noktai nazarma istirak ediyorum.
TAHSlN SAN (Aydin) — Arkadaslar, Ziraat vekili diinkii beyanatmda, bir medeni Devletin hukiimrani sahasi dahilinde bulunan arazinin laakal % 30 - 35 nin ormanla kapli olmasi lazim gelecegini, erbabi fenninin igtihadma, kanaatma, istinaden soylemislerdi. Halbuki memleketimizdeki orman ancak arazimizin
% 10 nu nisbetindedir. Simdi demek oluyor ki
biz bu sahanm, Turkiye dahilindeki arazinin
ancak % 10 unu kegilerden muhafaza etmegi
burada mezvubahs ediyoruz. Eski§ehirden Polatliya kadar, Ziya Gevher arkada§imm miisaadelerine magruren sbyliyeyim, olan yer igin step
tabirini kullanacagim. Kegi buralarda yeti§tirilsin. Orman mintakasmdaki kegilerle buralardaki koyunlar miibadele edilebilir, bunda bir mani
yoktur. Zaten arazinin % 90 ni kegilere kaliyor.
Saym generalim buyurdular ki, bir takim insanlarm mai§etleri sirf tahrib ettikleri bu ormanlara baglidir. Tabiidir ki bu tatbik edilecegi
zaman Hukumet her halde onlar igin de tedbirler alacaktir. Sonra daglarda oturan bir takim
insanlar vardir ki, Refik Sevket arkada§imizm
sozlerine i§tirak edecegim, onlar ormanlardan
daha ziyade himayeye muhtag zavalli insanlardir. Ormanlarda oyle insanlar vardir ki bir koy
kurarlar, bunlarm birisinin evi bir dagda, digeri obiir dagdadir. Bunlar biri birbirlerile gakal gibi bagri§arak konu§urlar, biz ne dediklerini anlamayiz, fakat onlar ali§mi§lar, anlarlar.
Bu insanlar gakal menzilesine inmi§tif. Bunlar
da bizim vatanda§lanmizdir. Bunlari kurtarmak
mecburiyetinde degil miyiz? Bunlarm iki merkebi vardir, ormandan kendisine gall girpi kesip te kasabada satar, parasile tuz ve petrol
alir. Petrol de almaz, giinkii gira yakarlar. Velhasil bunlar insanliktan gikmi§ insanlardir. Oyle
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adamlar vardir ki bu adamlar, orman teskilati
yapilirsa ormanlarimiz i§letilmege ba§landiktan
sonra bize lazrm unsurlar olacaktirlar.
Devlet ormanlarmdaki meralara, orman fen
memurlarmm gbsterecegi liizum iizerine miisaade olunacagi mevzubahs ediliyor. Bu ne demek
tir? Fen memurunun bir ikametgahi, maiyetinde kolculan filan vardir. Orman hususatma tevakkuf eden i§leri ormancilar pekala bilirler.
Onlarm bu adamlara ihtiyaci vardir. Agag ta§imak ve saire igin lazimdir. Hiikumet ormanlara
civar koyleri kaldirarak yeni mesken yapacak
ve onlari bir araya topliyacaktir. Halbuki elimizdeki orman kanununun tatbikatina gecildigi
zaman bu unsurlarm viicuduna liizum hissedilecektir. BinaenaJtyh imkan oldukga mekteb yapmak ve gocuklarmi terbiye etmek suretile onlari
istifadeli vaziyete sokmak icab eder. Bu liizum
hasil oldukga, bu ihtiyaca cevab verecek hiikiimler de vazedilecektir. Vakia insanlarm kara
kegilerden daha ziyade orman igin tahribkar olduklari hakkindaki Refik tnce arkadassimizm
miitalealarma istirak ediyorum. Burada kendi
lerile hemfikirim. Qiinkii bir sigara atmak sure
tile, dikkatsizlik yiiziinden orman igerisindeki
kuru otlar bir ate§ aldi mi yuzlerce hektar arazi
dahilindeki orman yanar. Fakat o zavalli insanlarm da mai§etini temin edecek bir gare bulmak
lazimdir (Miizakere kafi sesleri).
ZtYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Bu
kegi davasmi ilk olarak ortaya attigrmdan dolayi bir az miiteessir oluyorum. Qiinkii bu kegi
isi bir az kegi inadina bindi ve bir dava oldu.
Refik tnce arkada§imizm kecinin mudafaasmdaki belagatindan sonra ben nasil aleyhinde bulunacagim diye tereddiid ediyorum ve bu i§te
muvaffak olup olamayacagimdan §upheiiyim.
Arkadaslar; keci meselesinde, ne kegilerin
hopsini birden ifna edelim diyen var, ne de
a§iretler igin ormanlarda ya§ayan insanlan
tutup denize dokelim §eklinde bir iddia mevcud. (Var, var sesleri).
TAHlR HlTlT (Manisa) — Kegiler igin boyle bir hiikiim var.
ZlYA GEVHER ETlLl (Devamla) — Rica
ederim Tahir arkadasjm, sen kiirsiiye giktigm
zaman ben bagirmiyorum.
§imdi ormanda ya§ayan insanlarm tahribatile ormani tahrib eden kegi veya kegi gibi
hayvanlann mazarratmin oniine gegmek mevzuu habistir. Gelen kanunda da, bu mazarrat
en faydali, en zararsiz surette nasil bertaraf
edilecektir, diye ahkam vardir. Keginin ormanlara zarar vermemesi igin yok edilmelerine bir gok arkada§larla beraber ben de dahilim. Bir kismimiz da kegilere dokunulmamasi, onlara ormanlarda yer verilmesi taraftandirlar. Hiikumet, bu iki fikri telif edecek bir
§ekil teklif etmistir. Diyor ki, bir mahdud
saha yapacagim; buralara kegileri koyacagim
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ve bir mahdud saha alacagim, oralara da insnlari iskan edecegim.
Arkadaslar, iskan meselesi en muhim bir
davamiz degil midir? Hepimiz a§iretlerin aleyhinde soyliiyoruz. Memleketin servet esasi ve
mevcudiyeti olan ormani tahrib ile ba§layan
asiret hayatini medeni bir hale getirmek ve
onlari iskan ederek insan gibi gali§tirmak istiyoruz. Hiikumetin getirdigi teklifte bu vardir. Yoktan ani bir tedbirle haydi efendim
ormanda i§iniz yok, gidin diyen yoktur.
Karakeginin tahribatile faydasi arasmda
miinakas> yapacak olursak bundan 200 sene
evvelki Ankara tarihini okudugumuz zaman
goniillerimiz nasil miiteessir olursa, gene ayni vaka kar§ismda kaliriz. Hakikaten arkadaslar, Ankara tarihini okuyun, 200 sene evvel burada gezen seyyahlarm yazdigi eserler
ve yaptiklan resimler gosteriyor ki Ankara
ve civari koriiluktur, sulaktir, her §eyi vardir. Bunlar simdi tahrib edilmi§tir. Binaenaleyh bu kadar yakm tarihte bile mevcudiyeti
belli olan bir sey bu gun mahvolmustur.
Gene bu giin o giizelim Mugla, Antalya ve
Qanakkalenin yarm, benim kullandigim bir
tabirle, stebden farkli olmayacagini kim temin eder?
Refik ince arkada§im diyorlar ki, koylere gittiginizde size kegi eti ikram ederler. Koyunun, kivircigin yeti|tigi bir memlekette kegi eti yenir mi? Elbette koyun yenir. Fakat
asil davanin mahiyeti sudur : Hiikumetin teklifi mutedil bir tekliftir ve karsila§an iki fikir
ortasinda bir tekliftir. Hiikumetin teklifinde
zaten, kegiyi imha edelim, diye bir §ey gor~
medim. Onu teklif eden bendim. Hiikumet
diyor ki, mahdud sahaya kegiyi sokmayacagim.
§ttKRU GtfLEZ (Bolu) — Oyle degil.
ZtYA GEVHER ETtLt (Devamla) — Rica
ederim Bay §iikrii! oniindeki kanunu oku.
Kanunu ben okudum. Sato, satrr okudugumu da ewelki giin isbat ettim.
§imdi arkadaslar diyorlar M, kegi agzmm
yetistigi yere kadar tahrib yapar. Ve buyuk
agaglara dokunmaz. Zaten kegi birakmiyor ki
agag biiyiisiin. Agagda insan viicudu gibidir.
Biiyiik gbger; yerini kiigiik tutar. 20 sene sonra gogecek agaglarm yerine gegecek agaci kegi
simdiden birakmiyor.
Bu itibarla Hukumetin teklifinin aynen kabuliinii rica ederim.
BEStM ATALAY (Kutahya) — Arkadaslar, halk arasmda bir darbi mesel var.
Bir soz halk arasmda 5 senede 10 senede 20 senede yayilmaz, bir soziin halk arasmda yayilabilmeis igin en az yiiz sene lazimdir. Bir ata sbziinun
bir millet arasmda diistur olabilmesi igin en az
yiiz sene lazimdir. Derler ki «Keginin uyuzu
pmar basmdan suyu iger». Akup giden sudan
igmez. Ayagmm altmda ot vardir, gigek vardir,
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kafir onti yemez. Hmzrr cider. nerede fid an
varsa o?m komrrr. dalmi komrrr Onun
ince kabuHarmi tirmalar. fili^Teri kuotik
dallarx keminr. A«racm nus«ru yukariva grkamaz. Evet Buviik ao-aca bir pev yanamaz. fakat venisi yethme^ikten sonra btede buvug-un ne
favdasi yardrr. Keninin bu masw.rrp.ti mnhakkaktrr. 5, 6 sene ewel bnnn goziunle sfbrdiim
ve geldim burada bu kursu'len sbvlerfim. 6teden bir arkada^rm kalkti. Sus dedi. Keoilerin
alevhi-ne so-^nii sbvliyorsun; o vakittenberi
enevi ilefiledik. Fa^at vine bu gun keriyi miidafaa eciiyorlar. Refik Sev^et arkadasrm mersivesini yapti. Adeta bir kegi giinu yaptik.
(Alkislar).
Gelelim asiretler meselesine: Evet ben de
bilirim, fealikesirden Musa kadar, sonra cenupta bir gok asiretler vardrr. Bir cok adlarla
andTrlar. Bunlar 4. 5 uvuz keofrin arkasma takiltrlar. yazm yavlada, kr*m sahildevaMt ffenirirler. Bunlan daha zivade imistahsil bir hale
getirmek icin onlarm elinden keciyi almak laZTHidrr. Zevtin yetistirsinler. Harnup vetistirsinler. ofalarda kendi kendine iizum biter dokiiliir de keniler yer. Zeytinleri asilasmlar. Fakat keci bunlan asdatmaz ki, cunki kendisi yiyeoek. Asrianmamisi biraVir, yam basmda a^rii
varsa gider onu yer, qunku daha kbrpedir.
Veyacoban onu keser ve keginin ayagmm altma
atar. Su halde memlekette ormancihgi ileriletmek istiyorsak kacivi kaldirmaga dogru yurumeliyiz. Bu da, arzetti#im gibi, agaelan yetistirmek
huisusun^a cok tesiri olduS-u pibi halki tonra^a
fazla bafrlanmavan asireti de topra«-a bao-layacaksm. Onu meyvaciliq-a, ziraata akstrracaksm. tcel, Antalva mmtakasmda. hulasa giizel
vatanmiigfti her tarafmda kendi kendine yetisen
bir cok a«*ilanacak ao-ao vardir. Bastan basa,
bovle zevtin. arniud, iiziim, mmtakalari vardrr,
oradaki daolar kademe kademe binlerce agaci
ihtiva eder. Bu vazivette bunlan asilamaga imkan yokfrur. Buyugiinu deve, kugugunii keci
yer.
Evet. bir milleti bir halden o bir hale birden
bire nakletmek kolay degildir. Bunu bilirim. fakat o asiretler bir millet deSildir. Milletimiz bugiin, su millettir ki, kulturu var, harsi var. her
seysi var. Bunun igerisinde, nihayet, miktari
pek az olan bir kisrm var ki konub gbqiiyor.
Bunu da bir millet diye tavsif etmek dogru olmasa geyektir. Her kavimde, her toprakta bu
kabil vatandaslar, bu kabil yurddaslar vardir.
Bunlan da yerlestirmek lazrnidrr. Srrasi g-elmisken, frrsati dusmiisken, keqileri kaldrrarak,
bunlan topraga baglamak her halde daha iyidir.
Sonra, zanihedildigi gibi, kepinin verimi gok
yiiksek degildir. Vakia koyundan fazla slit verir, kovun 3 ay, kegi 4 ay sagilrr amma ^eginin
siitii suludur, yagi yoktur, peyniri iyi olmaz,

C :1

nb^elekten baska bir sey olmaz. Yunii yoktur.
Keoi zannedildi"! "^adar verimli bir sev de^ildir.
Valniz kecinin iviligi arkasrada cok dolasmaqa
lii?ntTn olmamasidrr. Saltverirsin ketodi kendine
vavriir. Kovun byle de*ildir, basmda beklemek
lazmi'lir. tste kovun ile kegi arasmdaki giigluk
ve kolavlik buradadnr.
Ar>adaslar: keoinin mutlaka kaldrrdmis olmast lazrmdir. Yalniz bir seyi soravrm bu vesile
ile. Arkada«lanm mutalealarrnda da isaret ettiler. Ormanlarda tahribat yanan yalniz deve ile
keci de*ildir. Bir takitn amiller de vardir. Bunlar da tahribat yaprvor dediler. Ben de bir sey
sorR-nn^mi; acaba simdive ka^a,r vpsrilmis olan
taahiidler meri olacak midir? Kbvlunun yanti"!
tahribat iki viik oduna munhasirdir. asd biivuk
tahribati yan*»nlar baskalardir. Bunlarm zararmi bnlemek lazimdir.
M. M. RAtF KARADENlZ (Trabzon) —
Ewela Besim Atalav arkadasima cevab vereyim. Bu kanun ile ormanlarda yeni rejim tesis
edilirken. 20 - 30 - 40 sene ffibi uzun miiddetlerle vandmis olan orman taahhndlerini de fesh^tmekte^ir. Ancak Heyeti Vekileve, tamaimile
"Oevlet isletmesi teessiis edinceve kadar - ki biz
bunu kanunla on sefrie dive tahdid edivoruz
bu on sene ioen'sinde memleketin umumi kereste
ve mahrukat ihtivacmi temin etmek bakrmmdan
bu mukaveleleri 10 seneve kadar ancak bu adamlar iizerinde brrakrvoruz. ^Cok oiizel sesleri^.
RAStH KAPLAN (Antalya) — O zamana
kadar da orman kalmaz.
RAtF KARADENtZ rDevamal> — Ancak
bn madde. kanunun sonunda ve muvakkat hiikumlerdedir. O okundugn zaman arkadaslarm
miitalealan varsa ayrica konu§uruz.
General Naci, enciimen namma, burada iki
siyaset bir memlekette birden yurutiilemez dedigini aynen kabul ettigimize zahib oldular.
Biz siiphesiz memleketten behemehal kecinin
tardedilmesini istemedik. Ancak ormardara zarar ve ziyani dokundugu igin bu ormardara girmesin, dedik. Ormanlar, esbabi mucibe mazbatamizda ifade ettigimiz vegh iizrere, vatan topraklarrnm ancak yiizde onunu ortmektedir. % 90
m bostur. Bu bos sahalarda kegi hayvanlan pek
ala yasayabilirler. Orman hakkmda esash tedbirler almrrken bu tedbirler arasmda su veya
bu hayvanm, su veya bu suretle geginen ve inaisetini temin eden insanlarm edecegi zarari
g'oz bniine alarak ve onlan mebdei hareket olarak ele alrrsak esash almmis, tedbirler zafa dugar olur. Biitiin bu emeklerimiz bosa gidebilir.
Refik tnce arkadas;imiz ,eger kegiler ormanlara fazla zarar vermis, olsaydi, kegi olan mmtakalarda orman bulunmazdi, dediler. Fakat
miitehassislarm ve bu isle mesgul olanlarm miitalealanna istinad ederek diyebilirim ki, kegi
beslenen mmtakalarda bu gun orman kalmamis,trr arkada§lar. Kalmi§trr, fakat ne kalmis^rr?
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Orman igerisinde, hepimizin tasawur ettigi I ni uydurabilecekleri bir devreye kadar bu maddenin tatbiKinin be§ sene sonraya tenirini oiieagaglar degil, sadece kellenmis, kiitiik, bodur
riz.
fidanlar kaimi$tir ve fundaliga dii^mu^tur.
Kenya
Urfa
Igel
Biz memleket topraklarmm sadece % 10 nu orK. Gurel
Fuad GoKbudak
F. IViuclu
manlar ortiiyor dersek bunlarm igerisinde bu
tasawur ettigimiz §ekilde biiyiik agagli ormanBA§KAN — Iki takrir ayni mahiyettedir.
lar emin olun ki, % 4 - 5 ini ancak buimaktadir.
Son iiKrasmm tayyi teKiii eailiyor. i»u teiaiii
Geri kalanlar kamilen ve sadece kisa, bodur yenazan diKKate aiamar . . . Aimayaniar . . . Jaazasilliklerden ibarettir. Arkada§lar, biz bu kan OiKKate aunmami§tir.
nunu yaparken orman meselesini gok onde ve
Bjsiu'iK y^iviiiiix iNCE (Manisa) — Beis
memleketin iskan kabiliyetini nazarda tutarak,
Bey 50K aceie ediyorsunuz, kaoui edenler diTurk topraklarmm hayatiyeti meseledir diye ele
yorsunuz, elimizi Kaidiriyoruz, daha lndirmealdik ve ona gore tedbirier ittihaz ettik. Yokden kabul etmiyemer diyiveriyorsunuz. Jiangi
sa sadece §unun veya bunun menf aatlerini natakriri reye koydugunuzu dani aniamadik.
zari itibare alacak olsaydik, o zaman bu biiyiik
BA^KiiN — .bir buguK saat muza^ere dedavanm iginden gikmak mu§kiil olurdu. benivam em. nerkes aiaKauarair. Eeye Koyduin,
liyor ki, kegi besleyen insanlar nasil mai§etlerini
kimse elini kaidirmamis>ir. Riyaset aogruyu
temin etsinler? Ben bilmiyorum. Eger boyle iniiade etmi§tir.
sanlar var da yalniz keginin Deviet ormanlaKJiij ±K iNCE (Manisa) — Giizel, bize hitab
rmdan otlamasile ancak kazanabiliyorlarsa
ediyorsunuz. £'akat lgueinedik deaiKten ve ekse- boyle bir smif olacagmi bilmiyorum - eger riyec oimaaiKcan soma Dir aana reye Koyinaga
varsa, elbette Biiyiik Tiirkiye Ciimhuriyeti buniuzum varair. uiinassa i§itmeoik aecukten sonlari dus^iniir ve bir gare bulur.
ra.
turf a mebusu Fuad Gokbudak ve arkadaglanOrman kanunu umumi esaslan dairesinde
nm taKxiri tenrar o&undu;.
ormanlarm muhafaza ve artirilmasi igin tedbir
B A ^ K A N — TaKriri nazan dikkate alanalmmis. bulunuluyor.
lar
. . . Aimayaniar . . . iNazari dikKaie aunmaBu hayvanlarz yalniz biz degil memleketinmi§tir.
de orman bulunduranlar da kendi ormanlarma
i&flFlK INCE ( Manisa ) — Bu iyi igitildi,
bunlari sokmami§lardir, kanunlarla menetmigi§te.
lerdir. Eneiimen bu maddenin ehemmiyetli bir
BALKAN — §u halde maddeyi aynen reyitedbir oldugu ve bundan gok laideier temm edilecegi kanaatinde bulunmaktadir, bunu da arze- nize aizeaiyorum. Kabul eaemer . . . irtmeyenler . . . Kabul ediimi§tir.
deyim (Miizakere kafi sesleri).
BALKAN — Kifayeti miizakere hakkmda
KIRK IKlNOi MADDE — Deviet ormanlabir takrir var, okutacagim.
rmdaKi ociaKiara nay van sokulup ouatiiiiiasina
ox-man munenaisieri taraiinaan lanzim ve maYiiksek Beislige
levK orman oa§ munenoisiermce lasctiK oiunaMiizakere kafidir. Maddenin aynen kabuliinii
cak piamara gore urman uuium muauriug uiiun
teklif ederiz.
izni iie musaaue olunur.
Konya
Erzurum
Erzurum
§artlaraa aegigiKiiK yapilmcaya kadar plana
Hamdi Dikmen Siikrii Kogak Zeki Soydemir
riayet edilir.
BALKAN — Reye koyuyorum. Miizakereyi
I'lanaa, otlatilacak hayvanlarm cins ve nekafi gorenler . . . Muzakerenin devammi isteyenvileri gosteriiir.
ler . . . Miizakerenin kifayeti kabul edilmi§tir.
Yaumi§ oian orman yerlerine nig bir suretle hayvan soKulamaz.
Yiiksek Beislige
tianiar, otiaK zamanmdan evvel tanzim ve
41 nci maddenin son fikrasmin cikanlmasitasdiK olunur.
ni arzederim.
KurakiiK gibi fevkalade ahvalde Ziraat veSeyhan
kaletinin izni lie muvaknat olarak uevlet orNaci Eldeniz
manlarmm zarar vermeyecek yerierinde hayvan
otiatilabilir.
Yiiksek Beislige
M. M. RAlF KARADENlZ ( Trabzon ) —
41 nci maddenin son fikrasinm tayyini tek(§artlarda
degi§ikiik yapilmcaya kaaar plana
lif ederim.
riayet edilir) iiKrasinin maddeden gikarilmasmz
Manisa
teklif ediyoruz. Qunkii iaziadir.
Tahir Hitit
BA§KAN — Enciimenin i§aret ettigi fikraYiiksek Beislige
yi maddeden gikardik. Miitalea var mi? (Hayir
Yoriiklerin, kegi ve deve ile geginen koyliilesesleri) Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenrin yeni kanunun hukmii ve giimulune hayatlan- jI ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir.
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Sekizinci fasil
Muhafaza ormanlan
KIRK tigtJNCtJ MADDE — Ormansizlik
yiiziinden arazi kayma ve yagmurlarla yikanma tehlikesine maruz olan yerlerdeki ormanlarla meskun mahallerin havasmi, demiryollarmi, soseleri, ziraat edilen mahalleri gig,
sel gibi zararlardan koruyan ve buralari toz
firtmalamna kar§i muhafaza eden nehir dolmalarmin oniine gegen, memleket miidafaasi
igin muhafazasi zaruri olan ormanlar Icra Vekilleri Heyeti kararile muhafaza ormani olarak
ayrilabilir.
BA§KAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
KIRK DORDUNCtJ MADDE — Mulkiyeti
Devletten bagkasma aid olan ormanlarin muhafaza ormani olarak ayrilmasi icab ederse
bu ormanlarla alelumum muhafaza ormanlannin tamamlanmasi igin bunlara eklenmesi lazimgelen yerler tcra Vekilleri Heyeti kararile
istimlak olunur.
BA§KAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
KIRK BE§lNOl MADDE — Muhafazaya ayrilan ormanlar belli olacak surette miinasib
i§aretlerle sinirlanir
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
KIRK ALTINCI MADDE — Muhafaza ormanlarmin korunmasi bunlardan ne dereceye
kadar katiyat yapilabilecegi ve ne suretle istifade edilebilecegi Orman umum mudiirlugu
tarafmdan tayin edilip Ziraat vekilligince tasdik olunacak hususi usul ve §artlara baghdir.
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar..,
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
ttgtfNCtt KISIM
Umuma mahsus ormanlar
Birinci fasil
Smirlanma ve harita
KIRK YEDINOI MADDE — Koy, belediye,
idarei hu$usiye gibi amme miiesseselerine aid
umuma mahsus ormanlarin smirlanmasi i§ini
dahi besinci maddede yazili tahdid komisyonlari yapar. Komisyonlann masrafi Devlete, sinirlama i§leri ve masraflan alakadar miiesseselere aiddir.
BASK AN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
KIRK SEKIZINCI MADDE — Umuma mahsus ormanlarin iginde veya ormandan agilmii
ciplak yerlerindeki otlak, yaylak, kislak ve
sulama gibi haklar, agilmi§ tarlalar ve her nevi
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mallarm ormana ziyani dokundugu anlagilirsa
Orman umum mudiirliigunun muvafakatile alakalilan bunlan istimlak edebilir.
BA§KAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
KIRK DOKUZUNMU MADDE — Umuma
mahsus ormanlarin komisyonlarca tahdid olunacak sinirlarmi alakadarlari tahdid tarihinden itibaren iki sene iginde hendek agmak,
kuru duvar yapmak, sabit kayalar iizerinde
i§aretler hakketmek veya yeniden sabit i§aretler dikmek suretile belli etmege mecburdurlar.
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
ELLlNCl MADDE — Umuma mahsus ormanlarin haritalarmi, orman idaresi yapar. Bu
i§ igin dahi muesseselerden masraf istenemez.
§tJKRtt GtLEZ (Bolu) — Efendim, bendeniz, layihanm emlak ve mera iglerine tahsis
ettigi iiguncii kismin ikinci ve iigiincii fasillan hakkmda soz soyleyecegim. (Soz madde hakkmda olur sesleri). Bendeniz fasil hakkmda
soyleyecegim. Qiinkii bu maddeler mutedahildir.
Layihanm §imdi kabul edilen 41 nci maddede Devlet ormanlarmm agik ve hayvan ot
latmaga salih yerlerdeki otlak ve sulama gib.
haklari olanlar idare tarafmdan gosterilecek
§ekillerde girip, gikmaga, agaglara ve taze
fidanlara zarar vermeyecek surette idarenin
ittihaz edecegi tedbirlere riayete mecbur tu»
tulduktan sonra bu hak sahiblerinin tiftik keci ve karakegi ve deve hayvanlarmi bu yerlere sokamazlar diye konulan hiikum
SIRRI IQOZ (Yozgad) — Tiftik kegi mevzubahs degildir.
§UKRU GtJLEZ (Bolu) — Tiftik kegi de
var.
SIRRI IQOZ (Yozgad) — Karakegi gibi muzir degildir.
S-ftJKRtJ GtJLEZ (Devamla) — Konulan bu
hiikum kbyliilerin htikmi §ahsiyetlerine yani
amme menfaatine ve kanunun tabirile umumi
ormanlara da bu kegi hayvanlarmin sokulamiyacagi ve 41 nci maddede derpi§ edilen diger takyidat bu umumi ormanlarda da tatbik
edilecek...
BASKAN — Sozleriniz maddeye tealluk etmiyor.
1SMET EKER (Qorum) — 50 nci maddeye
hie tealluku yoktur.
§UKRU GULEZ ( Devamla ) — Sozlerim
ikinci fasla aiddir.
BALKAN — Madde kabul edilmi§tir. Ba§ka bir maddede sbyleyiniz.
50 nci madde hakkmda bir mutalea var mi?
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmi§tir.
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tkinci fasil
Umuma mahsus ormanlarm idaresi ve korunmasi
ELLI BtRlNCl MADDE — Umuma mahsus
ormanlarm idaresi ve korunmasi bu kanun hiikiimlerine gore bunlara sahib olan miiesseselere
aiddir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?
SIRRI iQdZ (Yozgad) — Usui hakkmda
soyleyeeegim. Harfi dahi zapta geger. Binaenaleyh fasil ba§laymca faslm unvanz dahi katib
tarafmdan okunmalidir. Mutemadiyen numara sirasile madde okunuyor. Fasil okunmuyor.
Onun igin de §ukrii Bey f asjrmi^ ve soz almaga
mecbur olmu§tur.
§UKRU GtJLEZ (Bolu) — Ikinci Jasmm fasillan hakkmda soz istiyorum dedim. Fasillar
birbirine gok miitedahildir. Hatta kegi tiftik
hayvanlan hakkmda kabul ettiginiz...
BALKAN — Fasil hakkmda soz sbylenemez,
madde hakkmda soz sbylenir §ukrii Bey!
§UKRU GttLEZ (Bolu) — Bu maddenin
umumu hakkmda soyleyeeegim.
BALKAN — Olamaz efendim.
RIFAT VARDAR (Zonguldak) — Soylesin
efendim ne gikar?
§UKRU GtJLEZ (Bolu) — Demin biraktigim yerden ba§layacagmi: Tiftik kegisi, karakegi ve deve hayyanlarmi bu yerlere sokamazlar
diye konulan hukum koylulerin hukmi jjiahsiyetlerine yani amme menfaatine ve kanunun tabirile umumi ormanlara da bu kegi hayvanlannm sokulamayacagi ve 41 nci maddede derpis,
edilen diger takyidat bu umumi ormanlarda da
tatbik edilecegi 53 ncii maddede zikredilmektedir, yani koylulerin idaresine birakilan bu ormanlara da karakegi ve tiftik kegi sokulamayacagi, otlatilamayacagi ve sulanamayacagi hukmti konulmaktadir. Bu layihanm Devlet ormanlarmda izinsiz maden taharri edilemeyecegine ve ta§ ocagi agilamayacagma dair olan
24 ncii maddesi; Devlet ormanlarmda agil ve
hayvanlarm barmmasma mahsus yerler yapilmasi memnu olduguna dair olan 25 nci maddesi; Devlet ormanlarmm 4 kilometreye kadar
uzaklikta her Qesid fabrika yapilmak, Ziraat
vekaletinden izin almaga miitevakkif olduguna
dair olan 26 nci maddesi ve orman smirlari di^mda ve bu smirlardan 500 kilometre masafeye
kadar olan yerlerde yapilacak kreg, komur katran ve terementi ve daha buna benzeyen ocaklarm yapdmasi orman idaresinin iznine bagli
oldugunu gosteren 28 nci maddesi;
Devlet ormanlarmdan kesilecek agaglarm
dibi koru ormanlarmda nuinaralanacagi, Devlet
gekici ile damgalanacagi ve sair fenni muamele tatbik olunacagx ve baltaliklarda da kesilme-
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yecek agaglarm damgalanacagi hakkmdaki
.33 ncii maddesi;
Kesilen agaglardan hazirlanacak tomruklarai ebadi tesbit edilerek damgalanacagma ve
mahrukat odunlarmm kabuklu olarak mesaha
edilecegine dair olan 35 nci maddesi;
Parasi verilmeden ve nakliye tezkeresi almmadan nakliyat yapilmamakla beraber nakliyat,
orman idaresinin gosterecegi yollardan yapilacagma dair olan 36 nci maddesi hiikiimleri bu
fasilda beyan olunan umuma mahsus ve idaresi
ve hasilati koylulerin hukmi gahsiyetlerine verilmi§ olan ormanlarda da tatbik olunacagr §imdi miizakere etmekte oldugumuz 53 ncii madde de sarahaten gostermektedir.
Bu kabil ormanlarm Devlet ormanlan gibi
siki bir inzibat ile muhafaza edilmesi ve tahribata yol agacak her tiirlii efal ve hareketleri
§iddetle menedecek tedbirler almmasi orman
muhitinde sakin halkm ve dolayisile umum milletin menfaatine uygun oldugu igin kabul etmek gayet tabii ve mantiki bir harekettir. Menfaati yurdun her ko§esine her noktai nazardan
§amil ve lazim olan ormanlar igin bu koruma
tedbirlerinden umumi ormanlarm harig birakilmasmi tasavvur etmek tabii akla gelmez. Fakat
bu muhafaza ve inzibat tedbirleri arasmda yer
tutmu§ olan kara kegi ve tiftik kegilerinin de
bu kabil ormanlarm miisaid yerlerinde otlatilmasmin ve su verilmesinin menini agikga ve kati surette gosteren 41 nci maddenin yalniz bu
otlak hakkmdan mahrum edilmesi noktasi memleketi ve gegimleri sirf bu hayvanlara bagli olan
ve miktari milyonlara ve belki vatandaglarm
dortte iigiine samil bulunan halki derhal felce
ugratacak ve bin feryadii figan iginde birakacaktir. Hiikmii gok genis sahalara §amil olan bu
memnuiyet; Anadolu halkmm ba§lica servet
membami te§kil eden hayvanciligi yani davarciligi kokiinden baltalami§ olacaktir. Miktari 18
milyonu gegen fakir halki gegindiren siit, yogurt gibi iiriinlerinden ba§ka be§ milyon liralik
deri ve 80 -10 milyon liralik kil ve tiftik ve bir
o kadar da kasaplik hayvani ihrac ettigi ve esasen Anadolunun yegane istinad ettigi servet
membami ve bu hayvanatm umumi iktisadiyatimizm temel ta§mi te§kil eyledigi ve iklimin icabati daha gok asirlar bununla igtigali emrettigi
halde bu servetten halkimizi mahrum etmek yolunda kanuni hukiimler koymak akla sigar bir
i§ degildir. Devlet ormanlarma her nevi kegi
girmesini yasak eden hiikmii kabul ettik. Hakikaten bu hayvanlarm ormanlar dahilinde gezmesi yeniden yetigecek korpe fidanlar igin zarar
tevlid edecegine §iiphe yoktur. Fakat bu memnuiyeti esasen galilik ve odun almaktan ba§ka
bir meziyet ve mahiyet tagimayan ve koyler civannda bulunan yerlere yani umumi ormanlara
da te§mil edersek degil kegi hayvanlan, diger
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rievi hayvanlar da meradan mahrum edilmi§
olur.
Kendi intihab dairemin bu hususta vaziyetinden de kisaca bahsetmenin meselenin tenevviirii noktasmdan faydali olacagi kanaatindeyim.
ABDULMUTTALIB OKER (Malatya) —
Sbylediklerinin 51 nci madde ile alakasi yoktur.
SULEYMAN SIRRI (Yozgad) — Maddenin
tadilini istemiyor. Esbabi mucibesini istiyor,
devam etsinler.
§UKRU GULEZ (Devamla) — Bolu ve miilhakati 300 000 niifusa yakin bir yerdir. Esasen geginmesi ormanlardan istihsalata ve baslica tiftik, ve kara kegi hayvanati yetistirmege
bagli idi. Ormanlarda gali^magi bu kanun, bu
kabil halk igin imkansiz bir hale koymustur.
elinde pesjui parasi olmadan orman miizayedesine girisemeyecektir. Eski usul ve kanunlarla
koyliilere ormanlardan ticaret igin verilen agaglarm bedeli taksitlerle almrrdi. Bu kolayliklar
tarihe kansti. Artik bundan bahsetmege de liizum kalmadi.
Boluda ve miilhakatinda ormanlar hatta kasabaya, ekseri yerlerinde iig kilometre mesafeye
kadar yakmdir. Devlete ayrdacak ormanlarla
umumi ormanlarm s,iimulu igine girecek ormanlari simdiden kati sekilde bilmek miimkiin olmamakla beraber asagi yukari bir hesabla tahmin ediyorum ki, Devlet ormanlan bazi cihetlerde on ve bazi semtlerde bes alti kilometreden
baslayacak ve umumi ormanlar ve bu ormanlar
iginde yasayan koylerimizde bu on ve bes kilometre mesafeler igindeki sahalarda kalmis vaziyette bulunacaklardn*. Bununla beraber
Devlet ormanlan hududu iginde kalacaklar
da istisgar edilmeyecek miktardadir. Bolu
ve miilhak kazalarmda bunun miktan bes yiiz
koye yakindir. Devlet ormanlan iginde kalacak koyliilerin kegi hayvanatmm otlama ve sulama sekilleri nasil olacaktir? Bu kanunun on
be^inci maddesinde isaret edildigi gibi iskan
kanunu tatbik edilinceye kadar kegileri kaldinlacak midrr? Bu maruzatimla Heyeti Celileye
anlatmak istedigim nokta, gok dar ve etrafi
ormanlarla gevrilmis bulunan ve niifus ba?ma
bes doniim gibi hig saydacak kadar az araziye
sahib olan ve bir karis mera ve otlagi bulunmayan bu koyliilerin hayvanlarmi, davarlarmi,
kegilerini nerede, havada mi gezdireceklerdir?
Kanunun bu kati memnuiyeti karsismda hayati
geginmelerini nasil ve ne §ekilde temin edeceklerdir?
Bu hallere nazaran bu mevzu yani umumi
ormanlar iginde kegi, tiftik hayvanlarmin otlatilmasi ve sulanmasi, agil, mandira yaptirilmasi meselesi gok du§unulmege, derin ve
etrafli tetkik edilmege deger bir mevzudur.
Devlet ormanlarinda tatbik edilecek olan 24,
25, 26, 28, 33, 35, 36 ve 42 nci maddelerde bah-
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sedilen memnuiyetlerin umumi ormanlarda
tatbik edilemeyecek cihetleri de vardrr. Bunlarin izah ve isbati gok uzun siirecegi ve Yiiksek heyetinizin sabnni tiiketecegi igin bunu
enciimen huzurunda miinakaga etmek daha
miinasib olacaktir. (Soz maddeye tealluk etmiyor sesleri).
BALKAN — Bay §ukrii, soziinuz maddeye
tealluk etmiyor. Tahriri ifadeler 15 dakikadan fazla suremez, iki dakikaniz kalmistir.
§UKRU GtJLEZ (Devamla) — Peki. Umumi ormanlar da, e§has ormanlan da Devletin
murakabesi altinda bulunacagma gore alelumum ormanlarm inzibati ve korunma tedbirleri layihasi sonradan gelecek bir muhafaza
tegkilatile yapilacaktir. i§ittigime gore bu te§kilat giimriik muhafaza te§kilati gibi asker
tarafmdan idare edilecektir. Bu te§kilatm ormanlanmizi muhafazay, murakabeye kafi tedbir olup olmadigini §imdi miinaka§a etmek saded haricidir. O kanun gelince du§unulur ve
layiha isabetli kararlarmizla kanuniyet iktisab
eder. Burada benim §imdiden anlatmak istedigim cihet, memnuiyetler arasina sokulan
hayvanatin rayi ve sulama meselesinin ne kadar muhim ve §iimullu oldugu cihetle bu memnu hareketleri menetmek igin du§iinulen 8000
muhafaza efradmm daha 3 misli arttmlmasi
icab eder. Memleketin §imal ve cenubunda
ve §arkmda, garbmda tiftik, kil kegisi yeti§tiren ve ormanla alakasi olan koyliileri takribi olarak mevcud koylerimizin nisfi kadar
hesab edersek 20 000 koye tiftik ve kegi hayvanlarmi umumi ormanlara da sokmamak igin
daima 20 000 bekginin koyde her gun beklemesi ve murakabe etmesi lazimdir. Boyle bir tedbir ittihazinda fayda var midir ve bunun tatbiki ne dereceye kadar kabildir? Idaresi ve
hasilati bu kanunla kendisine verilmi§ olan
koyliiniin ormani yani umumi orman iginde
kegilerini otlatacak ve sulayacak koyliileri goren bir bekgi tasavvur ediniz ki, boynu biikiik, eli bogriinde kalmi§ bu zavalli halki bu
hakkmdan menedebilsin.
Ben kendi hesabima buna imkan gormiiyorum.
Umumi orman tabirlerile koyliilere aynldigini anlagilmaz, miibhem bir §ekilde gosteren bu kanunun iiciincu kismmm ikinci ve
iiciincu fasillannin benim anlayabildigime gore ifade ettigi mana, bu orman sana aiddir.
Bunun muhafazasmdan sen mesul olacaksm.
Muhafaza ve korunmasi ve yetigtirilmesi igin
emek, masraf ihtiyar et. Faydasi sana aid
olsun amma, buraya kegilerini sokup otlatma,
sulama demek kas.ikla a§i vereyim derken sapile goz gikarmaya benziyor. Qoluk gocugunu
sahib oldugu be§ keginin siitile, yogurdile idare eden ve Devlet mukellefiyetini de bunun
sirtindan kirpabildigi kilile odeyen ve kendile-
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rine bu milletin efendisi dedigimiz ve hakikaten efendisi olan bu miistahsil ve memleketin
miidafi unsurunun hayatiyetini kurutmaga dogru gitmek hie te arzu edilir bir fikir olamaz
ve bizim halkcilik prensiblerimizle telif edilemez. Binaenaleyh umumi ormanlara tealluk eden
bu fasillarm yeniden tetkik edilmek ve kabili
hazim ve tatbik bir §ekle konulmak iizere enciimene iadesini ve takririmin kabuliinii Yiiksek heyetinize teklif ve rica ederim. (Qobanliktan kurtulmryacak mi sesleri).
Hayvanlarm umumi ormanlara sokulmamasi icin daima 20 bin bekginin orada her
gun beklemesi lazimdir. Boyle bir tedbirin ittihazmda fayda var midir ve bunun tatbiki
ne dereceye kadar dogrudur?
BALKAN — Artik miisaade edemem. 20
dakikavi gegmistir.
§ttKRtJ GttLEZ (Devamla) — Bir iki dakika daha miisaade buyurun, netice almmadi.
BASKAN — Baska bir maddede okursunuz.
Madde hakkmda baska bir mutalea var mi?
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmi§tir.
ELLl iKlNCt MADDE — Umuma mahsus
ormanlarm korunmasi bu miiesseseler tarafmdan segilip orman idaresince kabul olunan
bek<?iler marifetile temin olunur. Viisati 1000
hektara kadar olan ormanlar i<iin bir bekci
tayini mecburidir. Daha genis. ormanlarda
her bin hektar ve kiisuru icin birer bekci Have ve be§ bekciye bir bek^ibasi ve 5000 hektara varan saha igin ayrica bir miihendis veya fen memuru tayin olunur. Miihendis veya
fen memurunun tayini Orman umum miidiirlugiine aiddir. Bunlann iicret ve maaslarmi
orman sahibleri oder.
BALKAN — Madde hakkmda mutalea var
mi?
§ttKRtt GttLEZ (Bolu) — Bir, iki §ey daha arzedecegim. Zaten maruzatim bitiyor.
BASKAN — Mutalea var mi? Takriri okuyoruz.
Yiiksek Ba§kanliga
Bu kanunun iigiincu kismmm umuma mahsus
ormanlarm idaresi ve korunmasi i§letme ve imar
i§leri hakkmdaki ikinci ve ugiincu fasillarmm
yeniden tetkik edilmek iizere encumene iadesini
teklif ederim.
Bolu
Siikrii Giilez
BASKAN — Mutalea var mi? Takriri reye
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmemi§tir.
Madde hakkmda ba§ka mutalea var mi? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul olundu.
ELLl ttgtJNCtJ MADDE — Devlet orman-
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larma aid 24, 25, 26, 28, 33, 35, 36, 41, 42 nci
maddeler hiikmu. umumi ormanlarda da tatbik
olunur.
TAHtR HlTlT (Manisa) — Arkadaslar, 53
ncii maddenin Devlet ormanlarma aid 24, 25, 26,
28, 33. 35, 36, 41, 42 nci maddelerin hukumlerinin koyliiye aid olan, yani umuma mahsus olan
bu ormanlara da §amil oldugu maddede sarahaten zikredilmektedir. Burada 41 nci madde Yiiksek Heyetin kabul etmis oldugu keciler hakkmdaki hukumdiir. Fakat bir de 25 nci madde
vardir ki bu madde ormanlar dahilinde her ne
suretle olursa olsun, gerek hayvanat ve gerek
insanlar icin korunma^a mahsus ev yapmagi
menetmektedir. Simdi koyliilerin kendilerine
mahsus olan meralari icinde, biliyorsunuz ki
mandiralari vardir. Buralarda hayvanatmi iase
ederler. Bazan da kendilerine mahsus evleri de
vardir. Binaenaleyh 25 nci maddenin buraya ithal edilmemesini rica ederim. CJimkii hayvanatini besleyecek yeri kalmayacaktir. Ayni zamanda
yarin bunun tatbikatmda miiskiilat olacaktir.
Onun icin kanunun birinci maddesi ormanlari
tarif ederken, biitiin agacliklan orman mefhumuna dahil etmistir. Bu hayvanat nereye gidecektir? Bu, yalniz keciler hakkmda degil,
diger hayvanat hakkmda da bir gok miiskiilat
Qikacaktir.' Ormanlarda hayvan otlatmak iqm
bir gok hiikiimler koyuyoruz. Planlan yapilacak,
orman memurlarmin gosterecegi yerlerde otlatilacaktir sartmi koyuvoruz. Bu planlar heniiz
tekemmiil etmis degildir. (Jabucak ta yapilamiyacaktir. Bekci bunu dinlemiyecek ve sokmiyacak. Ovalara gitse mezruat vardir. Koy civarmda hayvan otlatmagi menediyoruz. Bu, yalniz
keqi meselesi degildir, diger hayvanlar igin de
agrr kulfetler tahmil ediyoruz. Keqi kabul edilmekle beraber burada bazi arkadaslarimiz
bunun ancak bir kac asirete mahsus oldugundan
bahsettiler. Boyle degildir. Karadeniz, Akdeniz
ve Ege mmtakalan da kegi ile alakadardir. Asiret meselesi degildir. 20 - 30 000 koyii alakadar
eden cok miihim bir meseledir. Yarm tatbikatta
50k buyiik mahzurlar gosterecektir.
Birinci, ikinci maddelerin hie olmazsa koy
ormanlanndan olsun kaldirilmasini rica ediyorum.
BASKAN — Ba§ka mutalea var mi?
M. M. RAtF KARADENIZ (Trabzon) —
Ormanlari, miilkiyet sekilleri itibarile biz kisimlara aytrdik. Ewela Devlet ormanlari, sonra
umuma mahsus ormanlar, vakrf ormanlari ve
hususi ormanlar. Devlet ormanlarmda tatbik
ettigimiz koruma tedbirlerini esas itibarile
di^er ormanlara da kabul ediyoruz. Ancak digerlermin sahibleri baska olduo-u iqin 0 ormanlarm
paralan, varidatlari kendilerine aiddir. Binaenaleyh Devlet ormanlarmda tatbik edilen bazi
hukumler, 0 ormanlarda tatbik edilmeyeceginden onlar hakkmda ayrica madde tesbit etmis
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bulunuyoruz. Arkadasmi Devlet ormanlan hakkriida tatbik edilen bu 25 nci maddede, oradaki
ormanlarda yeniden bina yapmak ve yerlesmek
yasaktir deniyor, Devlet ormanlarmda bunu
kabul ettik, umuma mahsus ormanlarda da
bunu kabul edelim, diyor, Bu ormanlar ya idarei hususiyeye ve yahud belediyeye ve yahud da
koy sahsiyeti hukmiyesine aid bulunur. Biitiin
Devlet ormactilarmda yeniden bina yapmagr ve
yerlesanegi mennettigimizin sebebi o ormanlan
tahribden korumak igindir. Madem ki bu tedbirin boyle bir faydasi vardrr, onu umuma mahsus ormanlara da tatbik edelim. Hususi ormanlar mahiyeti itibarile Devlet ormanlarmdan
ayri bir seydir. Bunlardan koy ormanlan, yalniz o koy halkma tahsis edilmistir. Devlet ormanlan daha biiyiik bir camianim ihtiyacma tahsis edilmistir. 0 ormanlarm gelirleri hangi amine
miiessesesine aid ise onlara mahsus kalacak ve
bunun karsiligi olmak iizere de bekleme ve muhafaza masraflanni kendileri bdeyecektir. Devlet ormanlarmda kabul etmedi^imiz zarark bir
isin, bu ormanlarda kabuliinu istemek; hem kanunun ahenffijiii bozacak ve hem de yerinde olmayan bir hukum koyacaktir. Arkadasnnm teklifi bundan ibarettir.
BALKAN — Baska miitalea var mi?
Yiiksek Reislige
41 ve 25 nci maddenin 53 ncii maddeden gikarilmasmx teklif ederim.
Manisa
Tahir Hitit
BASKAN — Takriri reye arzediyorum. Nazari itibare alanlar ... Almayanlar ... Nazari itibare almmamistrr.
SIRRI tQftZ (Yozgad) — Mazbata muharriri
arkadasimm da izah ettigi gibi boyle idarei
hususiyeye belediyeye ve koy sahsiyeti hukmiyesine aid olan ormanlarda bina yamlmamasma dair olan hukum, sahsi binaya aiddir. Yoksa bir belediyenin, orasmm inkisafi icin, sehre
ziivvar celbi igih yapacagi bina bundan harigtir.
TAHtR HlTtT (Manisa) — Madde sarihtir.
Ormanda orman muhafaza memurlarmm ikametine mahsus evlerden gayri bilakaydii sart
hie bir vecjhile ev yapilmayacaktrr.
BALKAN — Baska miitalea yoktur. Reye
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
ELLt DORDtfNCtt MADDE — Umumi ormanlarda Devlet ormanlarma aid 23 ncii maddede yazili sekilde istifade edeceklere izin verme salahiyeti bu ormanlara sahib olan miiesseselerin salahiyetli memurlarma aiddir. Ancak
miiesseseler Orman umum mMiirlugunun bu ormanlara zarar gelmemesi bakmimdan bu nevi
istifadelerin tahdidi veya tanzimi yolunda gbsterecegi tedbirlere riayete mecburdurlar.
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BALKAN - - Miitalea var mi? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir
ELLt BEStNCt MADDE — Umumi orman
sahibleri icab ederse bedel tarifesini kendileri
yaparlar.
BALKAN — Miitalea var mi? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul
edilmistir
tJgiincu fasil
tsletme ve imar isleri
ELLl ALTINCI MADDE — Umumi ormanlan ya sahibleri isletir veya isletmeyi baskasina verebilirler. Ancak bunlar orman idaresi
tarafmdan parasiz olarak tanzim edilecek amenajman planlarma gore isletilir. Bu planlara
riayeti idare kontrol eder.
BALKAN — Miitalea var mi? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
ELLt YEDtNOt MADDE — Umumi orman
sahibleri orman idaresinin, nezareti altmda ve
gostereceei sekilde ormanlan imar etmek, vasiflarmi yukseltmek ve ormanlar icinde mevcud
yaylak, kislak ve mera haklarmm istimaline halel vermemek sartile orman smirlan igindeki
acik ve yangm gbrmiis ve seyreklesmis kisimlan
agaclandirmak vazifesile mukelleftirler.
BASKAN — Miitalea var mi? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
ELLt SEKtZlNCt MADDE — Bilumum masraflari varidatmdan mahsub edilmek ve varidat
f azlalan kendilerine verilmek iizere sahiblerinin
teklif ve nzalari iizerine bu kabil ormanlarm
korunmalari, fenni idareleri ve sletilmeleri orman daresince deruhde olunabilir.
BASKAN — Miitalea var mi? Reye arzedivorum. KaT>ul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
ELLt DOKUZUNCU MADDE — Umumi ormanlarm topragi ile birlikte sahislara veya miiesseselere devir ve temliM Icra Vekilleri Heyetinden izin almaga baglidn*.
BASKAN — Miitalea var mi? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Dbrdiincu kisrni
Vakif ormanlar
Brinci fasil
Vakif ormanlarm idareleri ve tabi olacagi
hiikiimler
ALTMI§INGI MADDE — Evkafi sahiha ormanlarile hukuku tasarrufiyeleri mevkuf olan
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ormanlar hususi orman hukmiine tabi olub bunlarm idare, muhafaza ve isletilmeleri miitevellilerine veya Evkaf umum mudurlii&une aittir.
BA§KAN — Miitalea var mi? Reyinize arzedivorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
ALTMI$ BlRlNCl MADDE — Yalniz asar
ve riisumati mevkuf olan ormanlar Devletin
olub bunlar Devlet ormanlan hakkmdaki hiikiimlere tabidir.
BALKAN — Miitalea var mi? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
ALTMIS iKlNCt MADDE — Evkafi mazbuteden olan vakrf ormanlarmm bilumum masraflari varidatmdan mahsub edilmek ve varidat
fazlalan evkafa verilmek iizere fenni idareleri,
korunmalan ve isletilmeleri hususunun orman
idaresine verilmesine Icra Vekilleri Heyetince
karar verilebilir.
BASKAN — Miitalea var mi? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul
edilmistir.
Behind losim
Hususi ormanlar
Birinci fasil
Smirlama ve harita
ALTMI§ ttCtJNCtJ MADDE — Hususi orman sahibleri bu kanunun meriyeti tarihinden
itibaren iki sene icinde ormanlarm smirlarmi
tahdid ederek bu smirlan hendek acmak, kuru
duvar yapmak, sabit kayalar iizerine isaretler
hakketmek veya yeniden sabit isaretler dikmek
suretile belli etmege mecburdurlar.
BALKAN — Miitalea var mi? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
ALTMIS DORDttNCtJ MADDE — Hususi
orman sahibleri nizamname ile tesbit olunacak
zaman ve sekilde ormanlarmm haritalarmi yaprp orman idaresine vermege mecburdurlar.
Bu miiddet iginde yaptirib
vermedikleri
takdirde bu ormanlarm haritalari orman
idaresi tarafmdan yaptrrdir. ve masraflan sahiblerinden almir.
BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
tkinci fasil
tdare ve korunma
ALTM§ BE§lNCl MADDE — Hususi ormanlarm idareleri, korunmalan ve isletilmeleri
bu kanun hukiimlerine gore sahiblerine aiddir.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
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ALTMI§ ALTINO MADDE — Hususi orman
sahibleri 52 nci maddede gosterilen nisbet ve
geni$lige gore tutacaklan bekgi, bekgibasi, mtihendis veya fen memuru ile ormanlarmi muhafaza ve idareye mecburdurlar. Bunlarm nizamnamede gosterilecek serait ve evsafi haiz olmalari ve orman idaresince kabul edilmis bulunmalan lazimdir. Koruma isini orman sahibleri yapmadigi takdirde bu is orman idaresince deruhde
olunur ve masrafi sahiblerinden almir.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
Ugiincii fasil
Isletme ve imar isleri
ALTMI§ YEDINOI MADDE — Hususi ormanlar sahibleri tarafmdan yaptirilib orman
idaresince tasdik olunacak amenajman planlanna gore i^letilir. Bu plana riayeti idare kontrol
eder. Tayin olunacak miiddet iginde bu planlan yaptirib tasdik ettirmeyenlerin amenajman
planlan orman idaresince yapilir ve masraf kendilerinden almir .
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
ALTMI§ SEKtZtNOl MADDE — Devlet ormanlan hakkmdaki 24, 26, 28, 33, 35, 41 nci
maddelerle parasi verilmeden kaydi miistesna olmak iizere 36 nci maddesi ve son fikrasi hiikmii
miistesna olmak iizere 42 nci madde hukiimleri
hususi ormanlarda da tatbik olunur .
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
ALTMI§ DOKUZUNOU MADDE — Hususi
ormanlarm sahibleri isterlerse bilumum masraflan varidatmdan mahsub edilmek ve varidat
fazlalan kendilerine verilmek iizere bu ormanlarm fenni idareleri, korunmalan ve isletilmeleri orman idaresince deruhde olunabilir.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
YETMl§tNCt MADDE — Hususi ormanlarm
ruhsatname ve nakliye tezkereleri hususi olarak
diger ormanlarmkinden ayird edilecek bir sekilde yapilir.
BALKAN r - Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
YETMtS BlRtCl MADDE — Sahibli koru
ormanlan bin ve baltahklar da iki yiiz hektardan kiigiik paroalar teskil edecek sekilde ne pargalanib satilabilir ve ne de mirasgilan arasmda
taksim olunabilirler.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
YETMt§ tKtNCt MADDE — Sahibli ormanlann satislari ve intikalleri tapu memurluk-
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lattnca aid dlduklan mahalli olman idaresine
bildirilir.
BA§K£N — Kabul edenler ... Etmeyenter ...
Kabul ediimistir.
YETMJi ttgttNCtt MADDE — Hususi orman tjahibbri orman idaresinin verecegi plan
dairesinde ©rmanlarinm katiyat sebebile seyreklesmis Icisnnlarmi agaglandirmaga ve mevcud
a*a<jlarm muhafazasi icin lazimgelen imarlari
yapmaga meeburdurlar.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmi§tir.
YETMl§ DO&DttNCtJ MADDE — 71 nci
maddede yazili veya daha fazla miktarda olan
sahibli ormanlarm sahibleri miiteaddid olursa
bunlar iglerinden birini veya bir baiskasmi orman
idaresine karsi mesul bir miidiir olarak gbstermek meoburiyetindedirler.
Gbstermedikleri
takdirde orman idaresinin seriklerden birisini
mesul mudiir segmege hakki vardn*.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul ediimistir.
YETMl§ BE§lNCl MADDE — Sahibli ormanlarda bunlann sahibleri orman muhendisleri tarafmdan verilen raporlarla tesbit edilecek
emraz ve ha^eratm tedavi ve imhasmi ve her
turlii tathirat icrasmi temine meeburdurlar.
Tayin edilecek miiddet iginde orman sahibleri
bunlan yapmazlarsa bu isjer orman idaresince
yapilir ve masrafi kendilerinden almir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmjyenler... Kabul ediimistir.
YETMlS ALTINCI MADDE — Vakif ve sahislara aid ormanlardan, amenajman planlarmda senelik tahammiil olarak tesbit olunan kerestelik ve mahrukat miktanndan ormanin bulundugu mmtaka Devlet kaim agac tarifesinin
dordde bin ormanin isletilib isletilmemesine
bakilmaksizm her mali sene igin maktuan orman hasilat resmi olarak iki taksitte almir.
Taksitin biri mali yil basmda, digeri alti ay
sonra almir. Giiniinde bu resmi vermeyenler
hakkmda tahsili emval kanunu tatbik olunur.
BALKAN— Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ediimistir.
ALTINCI KISIM
Miisterek hiikumler
Birinci fasil
Agaglandirma ve imar isleri
YETMtg YEDlNCt MADDE — Orman umum mudurlugu Devlet ormanlarmm vasiflanni yukseltmek ve mevcud yaylak, kislak ve mera haklarmm istimaline halel vermemek §artile
orman smirlan igindeki agik yangin gormus
ve seyreklesmis kisimlan agaclandirmak vazifesile miikelleftir.
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BALKAN —- Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ediimistir.
YETMl§ SEKtZtNCt MADDE — Orman
mefhumu dismda kalan yerlerde Devletin her
hangi bir dairesi tarafmdan yeniden orman yetistirilmesine ltizum gosterilirse buna Vekiller
Heyetince karar verildikten sonra istimlak ve
tesis masraflan alakali daireye aid olmak iizere
Orman umum mudiirlugunce hazirlanacak ve
Ziraat vekaletince tasdik edilecek agaglandirma
planlarma gore o yerler orman idaresi tarafmdan agaglandinlir ve buralar orman sicilline
alinarak hasilati bakim masrafma karsilik olmak iizere orman idaresine hirakilir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul ediimistir.
YETMl§ DEKUZUNCU MADDE — Devlet
ormanlarmm smirlan icindeki irmak ve gay
kenarlan ve bunlann kaynaklanni tanzim etmek, sellerin husuliine ve yer kaymalarma
mani olacak her tiirlu tahkimat ve imalati
yapmak orman idaresinin vazifesidir. Ancak
Devlet ormani iginden gegen gimendifer hattimn, soselerin ve her nevi tesisatm tahkimi ve
tamiri orman idaresine malumat verilerek alakadar daire veya bunlann sahibleri tarafmdan
yapilir.

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
SEKSENlNGi MADDE — Muayyen bir ormani olmayan ve muhiti itibarile agagsiz olan
mmtakalardaki kby ve belediyeler kendi hududlan icinde en az be§ hektar vusatinde bir
orman yeti§tirmekle miikelleftirler. Bu miikellefiyete tabi olacak kby ve belediyeler ve
bunlann yeti§tirecegi ormanin cinsi ve yeri
orman idaresinin en buyiik memurunun i§tirakile vilayet ve kaza idare heyetlerince belli
edilir.
Bu suretle orman yeti§tirilecek yerlerde bu
ise elveri§li, Devlete aid arazi mevcud ise bu
arazi, men§ei ne olursa olsun kby veya belediye §ahsiyeti hiikmiyesi namma meccanen
terk ve temlik olunur. Verilecek arazi miktanni ihtiyaca gore mahalli idare heyetleri tayin eder. Bbylece arazi temin edemeyenler
intifai umuma aid yerlerle kbyiin ve belediyenin gelir kaynagi olan yerlerden fazlasini kismen veya tamamen kbylerde ihtiyar heyetleri, belediyelerde belediye meclisleri karari ve
en buyiik miilkiye memurunun tasdiki ile bu
i§e tahsis edebilirler.
Bu yollardan birisile arazi temin edemeyen kby veya belediyeler, bu is, igin icab edecek araziyi kby ve belediyelerin istimlak kanunlarma gore ve istimlak suretile tedarike
meeburdurlar.
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BAHMt APAK (Tekirdag) — Saym arkadaslar;
RASIH KAPLAN (Antalya) — Yavas, yahu,
korkuttun bizi. (Gul\i§meler).
RAHMt APAK (Devamla) — 80 nci madde
munasebetile, bizim, yani TiirkeHrn hayatlarma, yani oliim veya yagamalarma tealluk
eden bir i§ten bahsedecegim ve 80 nci maddede yapilmasmi teklif edecegim kiiguk bir degi§me ile Turk halkmm hayatlarmm korunmasinda miihim bir tedbir alinmi§ olacagmi arzedeGegim.
Arkadasjar, modern askerlik peygamberleri, gelecek harbi §6yle tasvir ediyorlar:
Iki tiirlii ordu (Harb vasrtasi) vardir: Birisi hava ordusu, digeri de kara ve deniz ordulari. Bunlardan birincisi ancak taarruz silahi, digeri de ancak brtme ve miidafaa silahidir. Kati neticeyi alaeak silah, yani diisman
memleketini ba§ egmege mecbur edecek silah
hava silahidir. Istikbalin harbi, bir cephe kurarak dii§man ordusuna taarruz etmekle neticelendirilmeyecektir. Boyle oliim sagan makineli tiifeklerle, toplarla miidafaa edilen bir
cepheye, on misli fazla kuvvetlerle bile taarruz,
heye, on misli fazla kuvvetlerle bile taarruz,
pek gok zamanlarda muvaffakiyetsizlik verecektir. Zafer ancak havadan yapilacak ve ic
memleketteki diisman halkmm azim ve iradesini kirmagi istihdaf edecek olan saldrrmalar/a elde edilecektir. Bu halde, sivil halkin
azim ve iradelerini uzun miiddet dayandrrmak igin, hava silahlarmm yapacagi muhim
oldiirme ve tahrib tesirlerinden halki korumak lazimdir. Bu koruma isi igin iki gare vardir : Aktif, passif. Aktif, ordu ile olur. Passif, bodrum ve miisterek sigmaktir - ki gok pahalidir - ormandir. Agaclan ile tehlike zamanmda halki saklar.
Tehlike belirince, gan sesleri i§itilince, kasabalardaki, §ehirlerdeki ve kbylerdeki kadinlarimizi, gocuklanmizi nerede gizliyecegiz? Ancak
kenarlarda yapacagimiz ormanlarda.
Dii§man ugaklan, bu ormanlarm hangi noktalarmda halkm gizlendigini gbremiyeeeginden
attiklari bombalarmda isabet cok azdir. Bundan
maada sik agag gblgeleri, bombalarm parga tesirlerini % 90 azaltir. Yapraklar ve dallar zehirv
li gazlari siizer.
Dedelerimiz havadan bir tehlike gelecegini
bilmediklerinden bize boyle sigmaklar birakmadilar. Fakat biz bu korkung tehlikeye kar§i,
bile bile karde§lerimizin, gocuklarrmizm ve torunlarimizm canlarmi kurtaracak siginaklan
kendilerine hazirlamazsak gok biiyiik kabahat
i§lemi§ oluruz. Bu isi, orman kanununun i§bu 80
nci maddesi Yiiksek Heyete arzedilip te kabul
edilirken birlikte halletmi§ olmak igin, birinci
fikradaki kiiguk: degi§ikli|i kabul eylemelerini
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saym arkada§krdan dilerim. Bu hususta bir de
takrir^takdim ediyorum. Onun da kabulunu rica
ederim.
j Eger bu takriri kabul edecek olursaniz ufak
bir §eyle ileride hepimizin gocuklarxmizm ve
torunlarimizm hayatlarmm muhafazattaa sebeV
bulmu§ olacaksiniz.
BALKAN — Ba§ka miitalea var mi7 Tatetr
okunacaktir.
Yiiksek Baskanliga
80 nci maddenin ilk fikrasmm aagflBfaki surette tadil edilmesini dilerim:
«Butiin §ehirler, kasabalar ve koytenn hemen yanlarmda orman bulunmasi esastir. Boyle olmayan yerlerde, i§bu meskun yerleria kenarlarmdan bir kilometreden daha uzak ta olmamak ve meskun yerin niifusu ba§ma 40 metre
murabbamdan eksik bulunmamak lizere belediyeler veya koy idareleri orman kurmaga, ve bu
i§i kanunun nesrinden itibaren bes yil iginde
yapmaga borgludurlar...
Ikinci fikra aynen
Tekirdag
, Rahml Apak
RAHMt APAK (Tekirdag) — Belki maksadim iyi anla§ilmami§tir. Demek istiyorum ki;
maddede ormanlar alelumum du§unulmustur.
Ben yapilacak ormanlarm §ehirler, koyler ve kasabalarm kenarmda yapilmasmi ve azami olarak
bir kilometre mesafeden fazla uzak olmamasmi
ve bu suretle tehlike zamaninda sehir kasaba ve
koy halkmm oraya ko§up sigmabilmesini istiyorum. Miktarmi da arttiriyorum.
•U'HL M. RAlP KARADENlZ ( Trabzon ) —
Madde yazildigi §ekilde arkadagimizm istediklermi tamamen temin etmektedir. Tekliffermde
§ehir, kasaba tabiri vardir. Biz byle demedik.
Her belediye ve her koy igin bunu mecburi kildik. Bizde §ehirler ya belediye kanunile idare
edilir, kasaba olsun, §ehir olsun, veya oralarda
koy kanunu caridir, Kanuna bu §ekilde ahkam
koyduktan sonra, asgari be§ hektar diyor, bu
ormanlarm nerede ve nasil yeti§tirilecegini en
biiyiik mahalli memurun i§tirakile mahalli heyetlere verilir. Binaenaleyh mahallin en biiyiik
memuru orman yapilacak yeri tesbit eder ve orada yapilmasma karar verir. Bu suretle madde
yazildigi §ekilde aynen arkada§rmizm tekHfterini temin etmektedir. Bir kilometre diyecek olursak, orada ya orman yapmaga imkan yoktur,
ya burasi igerisindedir, yahud bir kilometre uzagmda bbyle bir yer yoktur. Binaenaleyh jteniden bir tadile liizum yoktur.
BASKAN — Enciimenin izahati takrir sahibini tatmin ediyor mu?
RAHMt APAK (Tekirdag) — Eger, yakm
mesafede kaydi konulmazsa belki bu gok muhim
is verilecek emirlerle yapilamaz. Mihnktitttft asgari birrkilomelre olmak uzere sirf askerinokta-
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dan beklenilen faydanm viicud bulmasi igin bunun boyle kisa bir mesafe dahilinde yapilmasi
lazimdir. Takririmin reye konmasim istiyorum.
TAHSlN SAN (Aydin) — Bendenizin bu orman sigmaklan hakkmda bir sey hatirima geliyor. Simdi her koyiin ve kasabanm yaniba§mda
bir kilometreden uzak olmamak iizere bu orman
sigmaklan yapilirsa bir dii§man tayyaresi o yeri bombordiman etmek iizere geldiginde halk o
sigmaklara dolacaktir. Mahdud bir saha dahilindedir. Halkm oraya sigmacagmi bilen tayyareciler ormanin igerisine bombalanni atacaktir.
Boyle bir tehlike zamaninda tayyare behemehal oradadir ve bombasmi oraya atacaktir. Acaba bu bir mahzur te§kil etmez mi?
RlFAT VARDAR (Zonguldak) — Goremez
ki.
RASIH KAPLAN (Antalya) — Muayyen
ormani olmayan ve agaci da bulunmayan yerlorde boyle yapilir deniyor. Halbuki Apak arkadagimizm teklifi umumidir ve kasabanm bir
kilometre yakmmda bir ormanin bulunmasidir.
KEMAL KUSUN (Mara§) — Her koy buna muktedir olamaz ki.
RAHMI APAK (Tekirdag) — Tabii bir dii§man tayyaresinin taarruzu halinde herkes civar ormanlara kagacagmdan diigman tayyare-
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lerinin halki ormanlar icinde aramasi, Tahsin
arkada§imizm dugiindugii gibi, dogrudur. Yalniz, orman 90k olacagi ve yukandan halk goriinemeyecegi igin ahali ormanin §u kisminda
mi, bu kisminda mi diye diigmanda tereddiid
hasil olacaktir ve ezbere atacak. Bir ev igerisinde kalib da, evin dahi ba§ina beraber yikilmasi ve biitiin ailenin mahvolmasmdan bu
daha ehvendir. Sik agaglar, gelecek olan
bombalann halk iizerindeki tesirini azaltacaktir. Bu, agikta kalmaktansa % 95 mahfuziyet verecektir. Tekrar arzediyorum: Laakal
500 metre ile bir kilometre arasinda olmasi
kaydinin konulmasi lazimdir. Bu soylediklerim gok muhimdir. Tekrar arzedeyim; gayet
muhimdir. Miimkiin ise 500 metre, bir kilometre kaydinin konulmasini teklif ederim.
BALKAN — Arkada§imizm takriri vardi,
okumu§tuk, §imdi reyinize arzedecegim : Nazan dikkate alanlar... Almayanlar... Nazari dikkate almmami§tir.
§u halde maddeyi reyinize arzediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edilmi§tir.
Istirahat igin bir geyrek celseyi tatil ediyorum.
Kapanma saati : 17,18
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CELSE

Agilma saati : 18
BALKAN — Refet Canrtez
KATiBLER : Siireyya Tevfik Genca (Tokad), Ziya Gevher Etili (Qanakkale)

BA§KAN — Celse agilmistir. Bir takrir var, | okunacaktir.
6 — TAKRlRLER
(I^tirak ederiz sesleri, alkislar)..
1 — Izmir mebusu Mahmud Esad Bozkurd
(Basvekil Ismet Inonii alkislar arasmda kiirve iki arkadasinin, Atatilrke ve Ismet Inonii Hiikuvietine Hatay %§inde elde edilen muvaffakiyet- siiye geldi):
BA§VEKlL ISMET iNONtJ (Malatya) —
ten dolayi Kamutayca tesekkiir edilmesi hakkmda
Muhterem arkadaslar, Hatay davasi Cemiyeti
takriri
akvam meclisinde alakadarlarm da iltihaki ile
Kamutay Baskanligma
bir ittifak kararma miincer olmustur. (AlkisTurk Ulusu Devleti Reisi Atatiirke ve Ismet lar).
Inonii Hiikumetine ulusal davamiz olan Hatay
Cemiyeti akvamm bu milli mesele iizerinde
isinde Turke elde ettirdikleri muvaffakiyetten verdigi karari, biitiin alakadarlar memnuniyetle
dolayi Kamutayca resmen tesekkiir edilmesini telakki etti. Bizim de varilan neticeyi memnuteklif ederiz.
nivetle telakki ettigimizi yiiksek huzurunuzda
Giresun
Denizli
Izmir
soylemekte zevk duyuyorum.
Sadn Maksudi
M. Riistu
M. Esad
Bu, getin bir mesele idi. §fu kadar sene evvel
Arsal
Oktein
Bozkurt
tayin edilmis olan haklarm bir gok sahalarda
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timumi ve miiphem kalmis, zannolunan manasma
simdi sarin, ameli mahiyetini tayim etmek vazifesi vardi. Biz ilk giinden itibaren ta 1921 de
Suriye ile Tiirkiye arasmdaki hududu tayin eden
anlasmalar yapilrrken ve Fransizlarla muhtelif
muahedeler aktedilirken Antakya ve tskenderun
mmtakasmda hususi bir takrm "artlarm tahakkuk etmesini esas tutarak muahede akdetmis
oldugumuz kanaatilnde idik. Bu kanaatimiz samimi idi. Bu davada samimi ve ciddi oldugumuzu
anlatmak lazmidi. Neticede muvaffakiyet biitiin diinyanm bu samimiyete inanisi ile kabil
olufdu.
Cemiyeti akvamm bir ainla^ma neticesine
varmasi bu miiessese igin hakiki bir zafer, mahiyetindedir. Cemiyeti akvamm muzaffer olmasi
bizim beynelmilel siyasetimizde de mesud bir
neticedir.
§imdi alakadar milletlerin ve temenni ediyoruz ki zamanla biitiin milletlerin
musterek vicdanmida Cemiyeti akvama gun gegtikge daha iyi beliren bir miiessese haline gelmesi
biiyuk arzumuzdur. Tiirkiye buna elinden geldigi kadar faydali olmaga galismaktadir. (Alkis,lar). Onun igin Cemiyeti akvamm bu kadar
muhim bir meselede kendi muvaffakiyetini tecessiim ettirerek gikmis olmasi ilerideki galismalari igin ve nihayet beynelmilel politika igin
iyi bir alamet telakki ediyoruz. Bu miinasebetle
Cemiyeti akvamda bulunan alakadarlarm bizim
bu milli meselemizde yaknidan uzaktan emek
sarfetmis olan azalar Tiirklerin miitehassis olarak dijiiledikleri giizel sozler soylediler. M. Litvinof, Hatay meselesinde, Sovyet Ittihadmm
Tiirkiye ve Fransa arasmdaki hususi vaziyetini
belagatle ifade ederken gerek Tiirkiye ile olan
dostlugu ve gerek Fransa ile olan baglari bizi
memnun edecek bir surette tebariiz ettirmistir.
Ilk giinlerdenberi Sovyet Rusya ile aramizda
teessiis eden dostlugun ayni kuvvetle devam ettigini ihsas etmislerdir. Biz de Sovyet Rusya
ile olan dostane miinasebatimizm ilk giinlerdeki
kadar samimi ve ciddi oldugu zihniyetini muhafaza etmekte devam ediyoruz. (Alkislar).
Muttefiklerimiz namina Cemiyeti Akvamda
bulunan Romanyanm sbylediklerini de hakiki
bir memnuniyetle telakki ettik. Balkan komsu
ve muttefiklerimizin davamizi dinlemek igin
gosterdikleri dikkat bizim daima tesekkiirle
anacagimiz bir gosteri olmustur.
Arkadaslar, bu meseleye Ingiliz hariciye naZTTI, biitiin Tiirkiyeyi miitehassis edecek bir
mebzuliyetle emek sarfetmistir. ( Alkislar ).
Ingilterenin vaziyeti ilk giinden itibaren iki
dost memleket arasmda, her ikisini memnun
edecek bir hal tarz; bulmak igin ciddi bir kaygu besler halde idi. Vakit, vakit gazetelerde
Ingiltereden, kah birimizi ve kah digerimizi
fazla iltizam eder surette gbriilen manzara, bu
memleketi, Ingilterenin uzlastirma politikasmda
varacagi netice iizerinde vakit, vakit diisundiir-
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mekten hali kalmamr;tir. Ancak ingiltere, Hatay davasmda Fransizlarla Tiirkler arasmda
bir uzlas,ma olmasi igin, sarfettigi emeklerin
miisbet bir neticeye varmis oldugundan, ne kadar memnuniyet hissederse, tiirk efkari umumiyesinin Ingiliz politikasma karsi besledigi
itimadm aynca kuvvetlendirilmesinden de memnuniyet hissetmekte hakli olacaktir. (Alkislar).
Cemyeti Akvamm bu galismasi ve Hatay davasmm bu suretle alakadarlan memnun edecek
bir surette bitmesi, diinyanm bu giinkii vaziyetinde sulh lehine kazanilmis biiyuk bir eserdir.
§urasmi memnuniyetle zikretmeliyim ki Avrupanin muhtelif siyaset kutbunda bulunan memleketler bizim davamiza, umumiyetle miizaharet gostermislerdir. Belki miizaharet soziinii pek
kuvvetli bulacaksmiz. Fakat umumi surette
sempati ile, tevecciih ile karsilamryan hemen
hig bir memleket hatirlamryorum. Alman matbuat; iyi karsiladi. italya efkari umumiyesi bizim bu davada noktai nazarnnizi alaka ile dinler ve iyi telakki eder manzarayi esirgemedi.
Tiirk efkari umumiyesinin bu kadar endis,eli
ve dikkatli bir surette mesgul oldugu bu milli
davada biiyuk Avrupa memleketlerinden inikas
eden dostane tezahiirattan miitehassis olmadigmi diisiinmek dogru degildir. Tiirkler bu tezahiirattan miitehassis olmuslar ve her birine
layik oldugu krymet ve ehemmiyeti atfetmislerdir. (Alkislar). Dr. Tevfik Riis,tii Aras, timid
ederim ki Biiyiik Meclisin yuksek itimadma yenilenmis ve artmis bir surette mazhar oldugu
halde, yakm bir zamanda Italya hariciye nazirile goriisecektir. Akdenizde Ingiltere ve Italya anlasmasmdan sonra husule gelen hava Akdenizde bulunan Deyletlerin emniyeti ve birbirlerile iyi geginmeleri lehine muhim bir selah
kaydetmistir. Dr. Tevfik Riistii Aras, Akdenizin bu yeni havasmda italya ile gorujjurken aramrada bulunan bogazlar meselesi iizerine de
temas etmek firsatini bulacaktir. tJmid ediyoruz ki muallak olan meselelerin memnuniyeti
mucib olacak bir surette hal olunmasi, yalniz
aramizdaki dostluk ve emniyet vaziyetini alakadar eden mesele olarak degil, biitiin Avrupada sulh zihniyetini, emniyet havasmi kuvvetlendirmek itibarile sulh davasi igin faydali olacaktir.
Arkadaslar, Avrupada sulh meselesi, bilhassa
Ispanya hadiselerinden sonra gok endis^eyi mucib
olmustu. Bir aralik Ispanyada garpi§an siyasetlerin, hatta bazi deyislere gore kuwetlerin,
biitiin Avrupada fena emri vaMler husule getirmesi pek yakm zannediliyordu. Ben zannediyorum M, Ispanya hadiseleri gok felaketli tezahiirlerinden sonra belM de sulhun muhafazasmdaki hikmeti hepimize anlatmisj olmasi itibarile aynca dikkate deger bir netice verecektir. Az
gok miisellah ve muharebe etmege alisik olan
milletlern birbirine kar§i miicadelesini gosteren
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fuz tutabilmek igin miieyyideler almmistir. Bii
esas prensiblere temas eden hukumler ancak Cemiyeti Akvamm muvafakatUe almabilir. Cemiyeti Akvamm sancagm mevcudiyetini temin etmek igin icabmda Turkiyeye ve Fransaya tahmil edebilecegi vazifeler her iki Hukumet tarafmdan teahhiid olunmustur.
Sonra, Sancak mmtakasmm, miilki tamamiyetinin temini yine Fransa ve Tiirkiye tarafmdan teahhiid olunmu§tur. Nihayet Tiirkiye - Suriye hududunun masuniyetini temin eden iiglii
bir muahede; Tiirkiye, Fransa, Suriye arasmda
ayrica aktolunacaktir.
Arkada§lar, ayri bir varlik, resmi dili tiirkge
olan ve dahili biitiin i§lerinde tarn bir istiklale
sahib olan Sancak mmtakasmm icra kuvvetleri
ve te§rii kuvvetleri Suriyenin icrai ve te§rii kuvvetleri arasmda irtibat unsurlari ayrica ihzar
olunacaktir. Biitiin bu miilahazalarim ve kisa
maruzatimla anlagihyor ki Sancak mmtakasi bir
Tiirk memleketidir, burada Tiirklerin ayri bir
mevcudiyeti ve kendilerine mahsus idareleri olmalidir tarzmda, asgari haddinde, beynelmilel
aleme anlatmak istedigimiz dava esas itibarile
hak kazanmi§, kabul edilmigtir (Bravo sesleri,

Ispanya hadiseleri nazari olarak umulan askeri neticeleri siiratle vermedi, bilakis netice almaksizml aylardanberi az gok miisellah olan
kiitleler toirbirlerine karsi mevcudiyetlerini pek
alft^uh^faza edebiliyorlar, vakia askeri bir neticeyi elc|e etmek giig olmaga mukabil, silahlarm
tahribatii su kadar sene evvelkine nisbetle pek
ziyade oldugu anlasilmi§tir. Yeni harblerin eskisinden farklari gabuk netice verme bakmimdan degil, tahribatmm daha korkung ve daha
felaketli olmasmdan ibaret olacaga benziyor. Akli ba§mda olan devlet adamlarmm sulhu muha,faza etmeleri sirf maddi ve askeri bakimdan dahi
gok akilli hareket sayacaklarma Ispanya hadiselerinin yeni bir misal olacagmi zannederim
(Surekli alki§lar, bravo sesleri). Bu miilahazalarim mijletlerin konusarak ve uzla§arak sulhu
muhafaza edebilmelerindeki yiiksek krymeti ve
Cemiyeti Akvamm bir sulh miiessesesi olarak
namzed Oldugu biiyuk krymetlerini tebariiz ettirir iimidindeyim. Ispanyadan bir tecriibe miisahedesi olarak bahsedisimin fenni bakimdan
mazur goriilmesini dilerim. Bunu soylerken tspanyol milletinin felaketlerinden gok miiteessir
oldugumtizu ilave etmek isterim. Ispanyol milalkiglar).
letine kurtulus ve saadet temennimiz halistir.
Arkadas>r,' meselemizde dogrudan dogruya
Bunu ameli bir §ekle sokmak igin yapilacak
alakalan; olan Tiirkiye ve Fransa muskul bir
olan bir gok i§ler daha vardir. Sancagm ana kavaziyet iginde olarak bir neticeye varmak igin
nunu yapilacak, statiisii yapilacak ve bir az evciddi emek sarfetmislerdir. Fransanm gerek
vel arzettigim muahedeler gerek Fransa ile Tiirkendi meseleleri olarak, gerek Suriyelilere kar- kiye arasmda ve gerek Tiirkiye, Fransa, Suri§i iginde bulunduklarmi kabul ettikleri teahhiid
ye arasmda, iiglii olarak yapilacaktir. Bu i§ler
bakmimdan ve nihayet Tiirkiye ile Fransa ara- gok ehemmiyetli §eylerdir. Istihsal olunan netismdaki iyi miinasebetlere krymet atfetmek si- celerin ameli ve faydali olarak istikrar bulmasi
yasetile sarfettikleri gayreti takdir etmek igin ancak, gelecek i§lerin iyi yapilmasile kaimdir.
arkadasmi Doktor Tevfik Rii§tu Arasm CemiYapilacak i§lerin ehemmiyetine bu temasim,
yeti Akvam meclisinde sbyledikleri sozlere i§tiCiimhuriyet Hiikumetinin beynelmilel sahada elrak etmek isterim.
de etmi§ oldugu ve ancak biitiin alakadarlarm
Arkac3(a§lar, simdi size bu kadar genis. ve do- mii§terek muvaffakiyeti saymakla zevk duydulasik noktai nazarlan telif etmek hususunda Is- gumuz eserin bir arizaya ugramadan faydalanveg Hariqiye Nazirmm raportor olarak sarfetti- ni gosterebilmesi igin daha gok dikkat sarfetmegi kiymetli mesaiyi takdirle ve tes.ekkiirle yad- ge liizum oldugunu ve bizim diger eserleri asil
ettikten sonra asil mesele, Hatay meselesi tize- maksada muvafik olarak viicude getirmek igin
rinde vanlan neticeyi tahlil etmek istiyorum.
daha gok gali§mamiz lazim geldigini arzetmek
Cemiyeti ] Akvamda kabul edilmis olan karar igindir.
bir prensib itilafi addedilebilir. Gerek kanun
Arkada§lar, yapilacak i§lerin iyi yapilmasmi
bakmimdan ve gerek ameli olarak bundan sonra
kolayla§tiracak
olan tek unsur, §imdiye kadar
hazirlanacak islern temelini tesMl eden ana
anla§mayi
temin
etmis, olan unsur ve usuldiir.
prensiblei* Cemiyeti Akvamda umumi bir kararBizim hakiki maksadimizm ne oldugunu karla tesbit olunmu^tur. Ancak mmtakasmm ayri
bir mevcitdiyet oldugu kabul olunmustur. Za- §i tarafin bilmesi ve kar§i tarafm bu davada
ten bizimldavamiz esas olarak bundan ibarettir. temin olunmug olan faydalarmin muhafaza olunacagma inanmasi yeni akitlerin tamamlanmaBu ayn i^evcudiyet dahili biitiin islerinde tarn
bir istikli|le malik olmustur. Bu mmtaka, san- smi miimkiin kilacaktir. Bunlari size Tiirk efkan umumiyesinin vanlan neticeyi iyi telakki etcak mmtikasi resmi dil olarak Turkgeyi tesbit
mesi ve bundan sonra yapilacak i§ler hakkinda
etmistir |Alkislar). Bu prensibler beynelmilel
alemin en | biiyuk miiessesesi ve salahiyeti tanilan tereddiide dii§memesine hizmet igin sbylemek
ve butiin salakadarlarm rizasile, iltihakile kati- benim igin biiyiik bir zevktir. (Alki§lar).
yet kesbejtmis. olan Cemiyeti Akvam muesseseArkada§lar, §imdi meselenin asil nazik tarasinin karajredir. Sancagm bu idare seklini man- fmi, yani Suriyelilere taalluk eden tarafmi hu-
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zurunuzda agik yiirekle ve serbest zihniyetle
munakaga etmek isterim.
I§itiyorum ki, bu elde edilen netice, Suriyede huzuru mucib bir surette telakki edilmekte
degildir. Surada, burada, Cemiyeti Akvamda
verilen kararin ho§ gbriilmedigini tazammun
eder gbsteri§ler yapilmaktadir. Ben zannediyorum ki Cemiyeti Akvamda verilen kararin bizzat Suriye icin ne kadar faydali ve hele istikbal
igin ne kadar feyizli oldugu layiki ile anla§ilmamaktadir. Anla§manm, Tiirkiye kadar, Suriyeye
de faydali oldugunu anlatmak igin akli erenler
emek sarfederlerse bu emekler hayrrli olacaktir.
Her §eyden evvel Tiirk gazetelerine biitiin
Hatay davasinda takib ettikleri iyi hatti hareketten dolayi te§ekkiir etmek isterim. Iyi hatti
hareket, Tiirk davasmi, vazifeleri olarak, gerek
igeride ve gerek memleket disjnda iyi anlatmak
icin ciddi gayret sarfetmeleridir. Bunun kadar
memnun ve miite§ekkir kaldigim cihet, Tiirk gazetelerinin miinasebette bulundugumuz harici
aleme gatmamak igin cebrinefs etmeleridir. Bilhassa Arab alemini incitmemek igin hakiki bir
dikkat gostermeleridir.
Eger miinakasaya diisen her davada iki taraftan birinin seving gostermesi diger tarafm
behemehal kaybettigi manasmi tazammun etmek lazrmgelirse Tiirk efkari umumiyesi seviniyor diye Suriyelilerin sevinmemesi lazrmgelir.
Zannediyorum ki, bizim Suriyede gbrdugttmiiz
tezahurat bu kadar basit bir mantiktan neset etmektedir. Halbuki bu meselede vaziyet biisbiitiin bask&dir. Bu gun Fransiz gazetelerinin hulasasrni okumakla Fransiz efkari umumiyesinin
bu davada Tiirkler kadar sevindigini gbrmek,
benim icin, hakiki bir zevk oldu. Elbette Fransa Hatay davasrnda Suriyelilerin noktai nazarini ve menfaatlerini Suriyeliler hesabma, takdir
olunacak ciddiyet ve metanetle miidafaa etmistir. Boyleyken, her kesin sevinmesi, meydana giettigim zaman umud ediyorum ki, insaf sahibi
kan eserin her kesin menfaatine yarar hakiki bir
sulh eseri gozii ile gbriilmesindendir. §imdi Suriyelilere aid olan menfaati benim dilimden izah
olanlar bbyle bir muahedenin viicude gelmesini
temm ettiginden dolayi hig olmazsa bizim kadar
mutesekkir kalacaklardrr.
Arkadaslar, sancakta Tiirk mevcudiyeti ve
bunlarm kendilerine mahsus miistakil bir idareye malik olmalan, ilk giiniinden itibaren sbylemegi ihmal etmedigimiz veghile bu memleket
igin hakiki ve agik bir meseledir. I§te bu meselenin hallolunmamis bulunmasi ve isin miibhem kalmasi, bir gok ihtilaflara sebeb oiacak bir
vaziyetin agik bulunmasi, elbette Suriye ile Tiirkiye arasmda daimi olarak dikenli kalacak bir
ihtilaf mevzuu idi. Bbyle bir mevzuun ortadan
kalkmasi Suriye ve Tiirkiye munasebatmm saglam bir ati^e baglanmasi bakimindan TiirM-
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ye igin oldugu kadar Suriye igin de hakiki bir
f aydadrr.
Arkadaslar, sancak halkmm memnun edilmemis olarak haklarmi ve vaziyetlerini siibheli
bulundugu halde Suriyelilerle iyi geginmesi
mumkiin degildi. Yeni dogan Suriye devletinin
- ki onun refahmi, saadetini ve gun dectikge
medeni alemde inkisaf etmesini Tiirkler hakiki
bir memnuniyetle takib ve seyredeceklerdir Suriye devletinin iginde ve hududunda sancak
gibi miihim bir mrntaka halkmm kiiskiin ve dargm bir haleti ruhiye iginde bulunmasi o memleketin dahili ve daimi gecimi igin hakiki bir eksik ve fenalik idi. Suriye bundan da kurtulmus oluyor. Arkadaslar, sancagm miilki emniyetinin Fransa ve Tiirkiye tarafmdan temin
olunmasi Suriye icin miihim bir menfaattir.
Sancak gibi sahilin miihim bir kismmda turlii
taarruzlara karsi iki devlet tarafmdan ayrica
teminata almmasi bilvasrta Suriyenin miihim
bir kismmm askeri ve siyasi mahfuziyeti icin
pahasi bicilmez bir nimettir. Miistakil devlet
mesuliyeti ile ise basladigi zaman devlet adamlt*ri memleketin dahili geqimini takviye eden
ve diger devletlerle harici emniyetini artrran
muahedelerin ne kadar krymetli oldugunu ameli olarak her giin hissedeceklerdir.
Arkadaslar, Cemiyeti Akvamm verdigi kararlarda iiclii olan, Tiirkiye, Suriye ve Fransa
muahedesi Suriye hududunun masuniyetini temin etmektedir. Bu menfaat dog-usunu selamladigimiz Suriye Devleti icin hakiki bir faydadrr. Biitiin bu ihtilaflar esnasmda Suriye hududu meselesinin agikta bulundugunu biz notamizda sbyledik. Bunu sbylerken hudud meselesini halleden esas vesikalarm bizim noktai
nazarlarrmizda tamamile sart teskil eden meselelerden birisi hallolunmadigi igin kendimizi
bbyle bir hukuki igtihadda hakli addetmistik.
Suriyenin en cok hududu Tiirkiye ile olan hududdur. Bu hududun teyid olunmasi ve bu hudud masuniyetinin Fransa, Tiirkiye ve Suriye
arasmda teahhiid olunmasi, bu memleketin emniyet iginde yasamasi igin ve komsusuna sulh ve
emniyet temin eden hakiki bir mesneddir.
Arkadaslar, biitiiai bu miinakasalarda Tiirkiyenin siyaseti ve noktai nazari iyi anlasilmis
olmasi gibi bir fayda bizim igin gok degerli
oldugu kadar komsularmiiz icin de gok deg-erlidir. Bir zaman zannedilmistir ki biz, bu davayi
gizli maksadlan setreden bir vesile olarak gikardik. Bbyle bir isnadm yersiz ve haksiz oldugunun anlasilmasi igin bu davanm miizakeresinde biitiin maksadlarm yakmdan tetkik olunmasi
ve nihayet varilan neticenin herkesin maksadmi asikar bir surette gostermesi lazimdi.
Biz sancaktaki Tiirk haMrinm milli varligmi
kiiltiirel hal ve istikbalini teminat altma almaga ne kadar ehemmiyet vermissek bunun haricinde hig bir maksadi tazammun edecek hii-
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kiim ve goiteris.lerden de o kadar igtinap etmege
galis^tik. Zaten Devletlere emniyet telkin eden,
Cemiyeti akvamda davamizi aaazari dikkate aldiran ve nihayet Fransiz efkari umumiyesini,
Cemiyeti akvam efkari umumiyesini Turk davasmi diger noktai nazarlarla telif etmege galisir
bir karar aramaga sevkeden baslica haleti ruhiye davamizdaki ciddiyet ve samimiyetimizdir.
§imdi Suriye Devletinin Tiirklerin maksadlarmm bu kadar agik oldugunu ve nig bir muzmarlari olmadigfai bir daha tecriibe ederek
aramizdaki miinasebetlerin teminat altma girtmis, olmasi krymeti yiiksek bir neticedir.
Arkadaslar, biitun bu miilahazalan arab alemi i5in.de, bizim maksadlarimizi iyi anlamiyacak
olanlarm, iyi anlamalarma yardim etmek igin
ve bizim maksadlarimiza hulul edebilecek tecriibe ve tevecciihte olan fikirlerin vatandaslan arasinda anlatabilmelerini kolaylastirmak igin soyliiyorum. Miistakil Suriye Devleti ile miinasebat meselesi bizim siyasetimizde daima birinci
derecede ehemmiyeti haiz olacak meselelerdendir. 10, 15 seneden beri iimid ettik ki eger Suriyede miistakil bir Devlet viicude gelirse ve bu
Devlet milli menfaat ve siyaseti hulus ile takib
etmek imkanina malik olursa bu, Suriye ile
Turkiye arasmda iyi munasebetlerin
inkisafi
igin veni ve mesud bir devre olacaktir. Bu iimidimizin viicud bulmasi yakm settielerin eseri olacaktir. Yeni devre ba^larken aqilmis olan miinakasa, Suriyelilere bizim kendilerile iyi komsuluk muuasebatma verdigimiz ehemmiyeti tebariiz ettirmek igin vesile oldu. Iki memleket
arasmda iyi komsuluk ve emniyet hislerinin ve
beraber galismanin vereceoi nimetler hig bir
sivasetin temita edebilecegi menfatten az degildir. E*er Surive ile Tiirkive arasmdaki miistakbel miinasebetler bizim hududlarimizm emniyetini ve bizim ivi komsuya malik oldurumuz hissini bizde hasil ederse ve komsumuz da bize karsi
hasil ederse her iki memleketin bundan edece^i
istifade pek biiyiik olur. Suriye Devleti kendisi
igin bahtivar olarak agilacak istiklal devrinde
bir gok meseleleri halletmek vazifesi karsismda
kalacaktir. Boyle agir vazifeleri halledecek olan
Devletin hududlarmda, komsularmdan emin
olarak galismasi sinirleri rahat ettiren ve insanlarm gayretlerini ve emeklerini gok semereli
ve velut kilan hususi bir mazhariyettir. Goruyorsunuzkibu anlasma Suriye tarafmdan eo-er
iyi dusiiniUurse tereddiid edilecek de»il Turkler
kadar, Fransizlar kadar ve bizi bu hususta tesvik etmis olan di^er sulhsever Devletler kadar
sevihilecek. oviiniilecek ve lehinde tezahiirler
yapilacak bir hadisedir.
Arkadaslar, tiirk efkari umumiyesinden, tiirk
gazetelerinden bu nazik zamanlarda hudud haricinden aldigmiiz havadisleri iyi yiirekle karsilamalarmr ve meseleyi kafi derecede anlamamis
olan komfalarimiza iyice anlatmak igin gayret
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etmelerini herkese tavsiye etmek isterim.
Arkada§imiz Mahmud Esad Bozkurdun bbyle bir miizakere agmaga vesile olmasi kendisine kar§i hususi te^ekkurumii davet etti. Bize
kar§i olan iltifatina da gok te§ekkur ederim.
Biiyiik Atatiirkiin her biiyiik meselede oldugu gibi bu milli meselede de gostermis oldugu hassasiyete sulh yolunda, insanlik ve
medeniyet yolunda milli bir davayi anlatmak
ve miisbet bir neticeye iktiran ettirmek igin
sarfetmis oldugu gayretlerini ovmek igin te§ebbusii takdir etmek borcumdur. (Alki§lar).
Milletlerin davalarmi hulus ile ortaya koyabilmeleri, bunlari ne kadar getin olsa da
agik yiirekle mtinaka§a ettikten sonra varilan
neticelerden nihayet memnuniyet hissi duymalari insanlik igin miihim bir tekamiil ve degerli merhaledir. (§iddetli ve siirekli alki§lar).
RU§ENl BARKIN (Samsun) — Saym arkada§lar, 3 ay evvel Biiyiik Onderimiz Yiiksek
Ataturk, §u kiirsiiden (Biiyiik bir milli meselemiz var, onun iizerinde duracagiz) buyurmu§lardi. Ona kar§i Biiyiik Millet Meclisi,
yalniz yerinden degil, biiyiik bir yumruk ve
biiyiik bir zincir halkasi gibi ayaga kalkti, ona
kar§i ba§ egdi ve dakikalarca onu alki§ladi.
Bunun manasi §u idi : Ey Ulu Onder; sen dedigini yaparsm ve yapmaga kadirsin, senin
yarattigm Hiikumet, senin her dii§iindiigiinii
yiiriitmege hazirdir. Senin milletin, senin dii§iindiigiin her §ejd yapmaga hazir, arkandan
yiiriimege hazirdir ve her zaman sen kazanacaksin. Biz, bu dakikaya kadar buna inaniyorduk. Nitekim i§te simdi bu dakikayi idrak
ediyoruz.
Aziz arkadaslar, hafizami biraz yoklarsam,
ki siz de ayni vaziyettesiniz, 30 - 35 sene evvel
koca bir Imparatorlugun beynelmilel mevkii,
vaziyeti ne kadar hazin idi. Hepiniz bilirsiniz,
diinya siyaseti iizerinde kendine diimen tutacak mevkii olmadiktan ba§ka biitun diinyanin
diimenleri onun iizerine yiiriimii§, onun mukadderati iizerinde hiikiim siirmek istemi§ti.
Babi Ali bir yeldegirmeni idi. Her gelen riizgarin tesirile aksi tarafa yiiriimek iztirarmda
idi. Nihayet Imparatorluk yikilmaga ba§ladi.
Onun yerine bir milli kudret ve milli varlik,
Biiyiik Dahinin kafasinda belirme^e ba§ladi.
0 aci giinleri hepimiz hatirliyoruz. Oyle dakikalardir ki, Tiirk, ihmal edilemez bir kuvvettir,
amma biz onu saymak istemiyoruz, diye bir
gok diplomatlar onu tahkir etmek istercesine
dil uzatiyorlardi.
Nihayet, Biiyiik Dahinin himmetile, ba§layan Istiklal miicadelesinde, biiyiik bir devri
istiab edecek bir istiklale namzed olarak Tiirkliik dogmu§tu.
tstiklal miicadelesinde iki agik nokta kalmisti : Bogazlar ve Antakya. Parmakla sayilacak seneler iginde, Imparatorluk devresinde,
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her tiirlii mevkii kaybetmi§ olan biiyiik, muazzam millet, biitiin kudret, salahiyet ve azametini takmdiktan ba§ka, bu iki acik noktayi
da kemali gerefle, biitiin diinyaya ders vererek kapatti. Sizin gideceginiz yol budur, eger
bir millet hakkmi kazanmak isterse Turk milleti gibi hazirlanarak ve aklile, siyasetile
meydana atilmalidir. 0 vakit Tiirk milleti gibi biitiin diinyanm sempatisini kazanacagmdan emin olmalidir.
Arkada§lar; ben o kanaatteyim ki Tiirkiye Ciimhuriyetinin her kazanci hig bir vakit
talih ve tesadiife bagli degildir. TUrkiin bir
talihi vardir. Ancak o talih sudur : Biiyiik
Dahi Atatiirkii iginden gikarmig olmasi ve talihin makiis §eklini yikarak yerine miisbet ve
hakiki bir hesab iizerine miiesses bir Devlet
kudretine sahib olan tsmet Inonii gibi hakiki
bir Devlet adamma sahib bulunmasidrr. (Alki§lar).
Bundan sonra Tiirk milleti, talih dilenciligi
ve dim ile ya§amagi asla kabul etmeyecektir.
Hesabla ya§ayacak, hesabla yiiriiyecek ve her
arzusuna muvaffakiyetle varacaktrr. (Alki§lar).
Daha gok soz soylemek isterdim. Fakat arkadaslarira da soz almiglardir. Qok da heyecandayim. Son soz olarak bir temennim var:
Turkiyeyi yaratan ve yas>tan ve ona hayat
veren gunesin o biiyiik giine^in, Atatiirkiin ilelebed kendisi, zekasi, dehasi ve onun ilhami ve
daimi isaret ve tavsiyesi baki kalsm. Basimizda tsmet Inonii gibi yilmaz, asmmaz, sasmaz
bir milli Hiikumet daima kurulmui? olsun. Baska emelim yoktur.
Yasasm Atatiirk (Alkislar).
Yasasm milli Tiirk Hiikumeti (Alkislar).
REPtK tNCE (Manisa) — Arkadaslar; milli tarihimize serefli bir kag sayrfa daha ilave
etmis bulunuyoruz. Epice zamandanberi, hayatm manasmi anlamafa baslayan gocuklanmizdan bilitibar her ya§ayan Tiirkiin vicdanmda
ve dilinde bir hayat meselesi olarak ehemmiyetile dolasjb duran Hatay davasi, bu gun miisbet
bir netice ile bitmis. oluyor. Biten davanm safahati, yalniz bugiin igin, siyasidir. Pakat Hatayh kardeslerimiz igin yeni bir hayat ve mevcudiyet ufkunun agildigrni ve onlarm bundan
sonra gegirecekleri tekamiil safhalarmm yeni
bir alem teskil ettigini de soylemege luzum yoktur. Hatay davasi Tiirkiye igin milli bir dava
olmak ve kazanildigmdan dolayi Tiirklerin ebedi bir siirura kavusmasi noktasmdan ne kadar
ehemmiyeti haiz ise, beynelmilel mahiyeti itibarile biitiin diinyaya bir kag meselede niimune
olmak suretile kazandio-rmiz siyasi vaziyetlerin
bir tanesini daha teskil etmek dolayisile de o
kadar miihimdir. Arkadaslar, Cemiyeti Akvam
huzurunda ihtilatati mucib olacak hangi biiyiik
meselenin halledildigini sordugumuz zaman bu
meseleler iginde Montro ile Hatay kadar ehem-
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miyetli ve bariz bir neticei katiyeye ugrayanlan gostermek gtigtur. Demek oluyor ki, TUrkiin
hakperverli^ine, husnuniyetine ve beynelmilel
sulhu miisalemet siyasetine inanisma ve davalarmi her seyden ewel entirikaya ve bilhassa
kuwete degil hakka ve manti«?a muracaat ederek halle dogru tuttugu tez, biitiin baska milletlerin dahi iktida etmesi lazimgelen bir yol gostermesi itibarile gok dogrudur. Diinkii Montro
bu giinkii Hatay davasmi takib igin ve hakikaten gordu*umiiz ve anladio-nniz gibi beynelmilel
muhitlerde, mehafilde layik oldugumuz serefi
bize ibda etti.
Biitiin diinya su ve bu vesilelerle uykusunu
kagnrdigi bir zamanda, Tiirkiye Cemiyeti Akvama muracaat teklifi karsismda tereddutsuz
bulundu. Demek M orayi, en eyi anlayan ve
miisterek emniyet davasmm behemehal milletler arasmda miisterek bir duygu, miisterek bir
tefekkiir ve miisterek bir hiisnii niyetle gbrecegi iimniyesini en iyi tanrmis olmak noktasmdan biz, birinci olanlar meyamnda kendimizi
savmakta hakli olabiliriz. §u ve bu siyasi vaziyetlerin ihdas etti«i miiskulattan istifade yerine hakkm ve insafm verecegi neticeye bel
baglamak cesaretini gostermek, her seyden evvel kendi hakkma itimad etmis olmak itibarile
dahi Tiirkiin hususi karekterini gosterir.
Qok §ayam memnuniyettir, biitiin diplomatlar bu hadise miinasebetile, diinyayi yeni bir
harbe sokmamak, kiiguk degil; hatta biiyiik vesilelerle dahi harbin oniine gegerek, meseleleri
zorla degil anlasma suretile hal yolunda gayret
sarfettiler ve bu vesile ile diplomatlarm Tiirkiye hakkmda gbstermis olduklan tatyipkar ve
memnun edici sozlerin minnetini, biz tuttugumuz bu dogru yolda yiiriimek suretile hem
kendilerine karsi, hem de biitiin cihana karsi
ifa etmegi elbette yazife bilecegiz.
Arkadaslar: bugiin igin yeni do£an bir hayati siyasiye kansismdayiz. Birisi, Hatayli karda^larimizm hayati, ikincisi de Suriyeli kardaslarrmizla miisterek olan hayattrr.
Hataylilar bilsinler ki kendi ellerine teslim
edilen emanet tibki Atatiirkiin Tiirke emniyet
ettigi emanetin aynidrr. (Alkislar). Yaniba«larmdaki tiirk kardesleri istiklal miicadelelerini
nasil yapmislar ve ta ilk giinden beri emniyetlerini, mevcudiyetlerini, hayatlarmi muhafaza
igin kafalarmi yorarak, her zahmete gbgus gererek galisryorlarsa; Hatayli kardeslerimiz de,
agabeylerinin tuttugu yolda yiiriisiinler ve onlarm programmi tatbik etsinler. Baska milletler igin, bir millet igin kendine siyaset takibi
yolunda ittihaz edilecek numuneyi aramak zordur. Fakat Hatayli kardeslerimiz igin niimuneyi aramaga liizum yoktur. Yam baslarmdaki
agabeyleri ne gibi badireler atlatmislar, onlari
gegirmisler ve nihayet dogru yolu bulmuslarsa, onlarm vardiklan siyasete ulasmak Kendi-
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lerine de nasib ve muyesser olsun. Suriyeli
karde§lerin vaziyetlerini ben iginde bulunduklari veyahud igine girdikleri yeni hayatm
icablarmi su veya bu yeni tesirlerle iyi kavrayamamrs ohhalarma atfediyorum.
Arkadaglar, Ismet Inoniiniin, milli mucadele zamanl&rmm nihayetinden bu giine kadar,
Hiikumet siyasetini elinde tutan Ismet Inoniiniin, baria, agik, elbette ve elbette realiteden
almmig olan bir vasfi miimeyyizi vardrr ve miitemadiyen bu vasfi miimeyyiziledir ki beynelmilel anla§malarda olsun, hususi Devletlerle anla§malarda olsun, muvaffakiyetlerinin sebebi,
her hangi bir millet hakkinda duydugunu, mecbur olmacligi halde, agikga soylemesidir. Burada da mecbur olmadigi halde vicdani, siyasi ve
hayati olmak iizere Suriyelilere taalluk eden
sozleri, ba§tan ba§a karde§ge emniyet ve bundan sonra da asirlara varacak olan ebedi miinasebatm temel ta§mi teskil edecek olan muhab
beti, milletimizin samimi duygularmin ifadesidir. Buna inandiklan giin Suriyeliler emin olsunlar ki; kardes, milletin miizaheret ve duygulanna her vakit sahib olabileceklerdir ( Alkislar).
Yeni dogmus, olan ve istiklaline yenj ermis
bir milletin her zaman samimi dostu bulunmaz.
Biz onlara temin ederiz ki nasil ki, Hatayli karde§lerimizin mukadderati uzerinde samimiyetle
hareket ederek, onlara §u veya bu dogru istikameti gosterirsek, onlar hakkinda ne samimiyet
gosterirsek, Suriyeli karde§lerimize dahi, tarihin dim verdigi gibi, yarin dahi verecegi miinasebetleri goz oniinde tutarak, onlari otekilerden
ayrrmi§ olmayacagiz. Nasil ayirmi§ oluruz ki
hududlarimiz miisterektir ve Hatayli karde§lerimiz de onlarla beraberdir. Birisini biraktigimiz
zaman di^erini birakmi§ olmaya Tiirkiin verdigi sozii, vefasi, ahlaki asla miisaade edemez.
Bundan evvel bu Hatay munasebetile soyledigim sozlerin iginde Fransaya taalluk eden bir
soziimii hatirlatmak isterim. Bize miitemadiyen
dostluktan bahsettigi halde dostluk eseri gostermediginden dolayi duygularimi ifade etmi§tim.
Hakikatlerin ytiksek tecellisi kar§ismda, hakikaten biiyiik bir muhitin hayatina taalluk eden
kisrmda, Akdenizin cihan uzerinde meveud siyasetine muessir olabilecek bir dostlugun maddi
geldlde tezahuru kar§isinda bu giin igin memnuniyet duygularimi ifade etmegi de atiyen dahi
biiyiik bir selamet gbrmek noktasindan vazife
telakki ederim. Fransa bize btitiin bilgilerde hocalik etmi§ ve Tanzimati Hayriyeden beri biitiin
kiiltiirel terakkiyatimizda, roliinii oynamis. bir
millet olmak itibarile bizce gok iyi taninan
bir millettir. §imdi o miinasebatin yanina bu
§ekilde mu§terek mesaili ,an^a§malar kaim olunca elbette ki bu anla§malarm heyeti umumiyesinden yalniz Tiirkiye degil, biitiin cihanin istifade edeceginde iimidimiz berkemaldir.
I
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Arkada§lar; her muzafferiyetin ve her muvaffakiyetin ilk ve daimi muvaffakiyetli ba§i
olan Atatiirkiin bu dava uzerinde ne kadar
hassas oldugunu bir defa daha hatrrlattrktan
sonra milletin de kendisile beraber nasil tek ruh,
tek vicdan halinde onun arkasmda yiirudiigiinii
bir defa daha goriiyoruz. Tiirkiye icin degil,
Tiirkiyeden maada milletler icin ibretle kar§ilanacak bir vaziyet te§kil eder. Biz kendimizi gayet iyi biliriz. Biz, ba§imizi taniriz. Biz baglandigimiz yere hayatimizi vermekten zevk duyan bir milletiz. Bu giin bu
Hatay davasi da gosterdi ki biz Atatiirkiin isareti etrafmda toplanmakta, ufak bir tereddudii
gostermek degil, onu dimaginda, vicdaninda yerlestirmeyen ve yaklastmmayan bir milletiz. Bu
biiyiik hadisenin en biiyiik serefi, en biiyiigiimuze aittir.
En biiyiigiimuziin
gosterdigi
programi takib eden Hiikumetin bizlerin hepimizin rahat ettigimiz anlarin bir saatine
bile kavusmadan, geceli giindiizlii galistigmi gbrdiigiimiiz Hiikumetin, samimi, vukuflu
ve semere vereln mesaisine karsi minnet ve §ukran duygulannin izahi kabil olmuyor. Huzurunuzda biitiin millet namma, basta Atatiirk olmak iizere, Hiikumet erkanma ve biitiin siyasetten en iyi tedbirleri alan anasirin ba§inda bulunan
Ismet Inoniiine candan tesekkiirlerimi sunarak
soziime nihayet veriyorum. (Alkislar)
HUSNtJ KlTABCI (Mugla) — Muhterem
arkadaslar, 5 nci intihab devresi mebuslan yani
bizler ne bahtiyar Insanlariz ki su iki seneyi
doldurmayan zaman zarfmda iki miihim zaferi
siyasiyi tetvic etmekle biiyiik zevk duyduk. Biz,
bu zaferlere namzed oldugumuzu zaten biliyorduk. Qiinkii Ismet Inoniiniin Inoniinde kazandigi
zaferfln Tiirk igin kara giinlere hatime gektigini
Atatiirk daha o vakit bize mujdelemisti. Ondan
sonra devam eden giinler bu miijdetain bir gok misalleri ile doludur. Montro ile Hatay ise, bu misallerin birer §ah eseridir.
Biz takib ettigimiz insani ve medeni usuliin
muvaffakiyete iktiran etmedigi takdirde bu isi
daha cezri surette de halletmek imkamni bulabiHrdik. Fakat hepsinin uzerinde ayri ayri
titredigimiz Memedciklerin hayati bizi iztirablara sevk edecegi gibi, nihayet karsimizda bulunan Suriyeli kardeslerimizin de ugTayacaklari
akibet bizi iztiraba diisiirecekti. Onun igin
Ismet Inonii Hiikumetine bundan gekinerek biitiin zorluklara gogiis germek suretile bu i?i muvaffakiyetle, sulhii miisalemet dairesinde tetvig
ettiginden dolayi tesekkiirden daha biiyiik bir
zevk duymaktayiz.
Refik Ince arkadasimiz, Hataylilarm kendilerine tevdi edilen emaneti hiisnii istimal etmelerini tavsiye etti. Bu tavsiyeyi onlarm tamamfljn yerine getirecegini bu hadisat bize gbstermistir. Bizim kalblerimiz garpmaga basladiktan
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bilitibar Hataydan aldigmuz haber kalbleriinizde
yafayan yurdda§larm tamamile biitunluk, erkinlik, birlik gostererek heyecan iginde kaldiklarmi ve hatta feragati nefisle hayatlarmr feda
©den kimseler bulundugunu isittik. Binaenaleyh
bunda zerre kadar siiphe etmege mahal gbrmiiyorum. Boyle birligi tatnmmis olgun bir millet
igin yarasacak sey; mukadder olan sey, yalniz
yas>mak,' birlikle yasamak ve yukselmektir.
Bu heyecani mevzubahs ettigim sirada hatrrnna
gelen bir sey var. Qiinkii ben o zaman igimde
bir sizi duymustum. Universite gengligi heyecana dusmiistii. Hatayda yapilan mezalim, i^kence bunlan tezahurata sevketmisti. Ben bu gengleri mazur gormiistiim. Yalniz bir kabahatleri
vardi. Tecrubesiziikleri dolayisile Hukumetimizijn bu iste daha soguk kanlilikla hareket
edeceoini dusiinememislerdi. Bunlarm herhalde
samkniyetle yaptiklari bu hareketlerini mazur
gormek ve onlara eski mevMlerini vermek muvafik olur kanaatindeyim.
Soziimii kisa keserek bize beynelmilel bir
mevkii ihtirami temin eden ve zuhur eden firsatlardan istifade ederek ve biitiin firsatlar
ibda ederek, bizi zaferden zafere kavusturan
Ulu bbdere ve onun sag kolu olan Ismet tnbniine
ve biitiin miizakerati Tiirke yarasan vekar ve
incelikle idare eden krymetli Hariciye vekilimize sjikranlarimi sunarak sozlerime nihayet
veririm.
MUHtTTtN BAHA PARS (Ordu) — Mesud
arkadaslar, bu hitabi bilhassa intihab ederek
soyliiyorum. mesud arkadaslar.
Varligi ezelden baslryan bir mjillete mensub
olmak bahtiyarhktir. Fakat onu ebediyete isal
edecek faahyette bulunmak, eserler viicuda
getirmek onun ebedi binasmi kuranlar arasmda
bulunmak, elbette o kadar biiyiik bahtiyarhktir.
Basimizda Atatiirk olarak onu takib eden
Inonii ile beraber senelerden beri Tiirkiin ebediyete binasmi kuruyoruz. Onun iginde siz varsmiz. Zaten Turk milletinin vekili olmaktan
biiyiik seref olur mu? Zaten Atatiirkun zamanmda bulunmak, onun arkasmdan gitmek, onunla beraber, onun emri altmda yuriiyerek biitiin
bu serefleri viicuda getirmektcn biiyiik saadet
olur mu?
Bu isin hemen bitmesi de kabildi ve Fransizlarm dostlugundan bir gok arkadaslar bunu
bekledi. Fakat ben bu 3 - 4 aylik zaman gegm©sinde Tiirk milleti igin ve diinya igin gok
faydalar gordiim. Bir kerre daha anlasildi ki,
Tiirk milleti sulhu gok seviyor, sulha asiktir.
Fakat onu serefi bedelile satmaz. §erefi mevzubahs olunca sulhu bir tarafa birakabilir ve
serefi mevzubahs olunca sulhu bir tarafa biraktigi gun 17 milyon Tiirk, yedisinden yetmisine
kadar, zaten yerinde duramiyan, zaten memleket tehlikeye girdigi zaman gece giindiiz uy-
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kusunu bn-akan Atatiirkun bir ifaretine ve gozlerine bakar - o ne vakit tehlikeli bir zaman
oldu da yerinde durabildi? MilH miicadeleyi
hatiriarsmiz. Biz sabahleyin evimizden is>mize
giderken onun Erkani, harbiyeden gikmis, paltosuna sarilmis,, eski bir arabaya binmis. uykusuz olarak gegirdigi geceden sonra yeni bir
ise gittigini gbrurduk^ Bu sefer de oyle olma6i mi? Telgraflari gordiinuz; Atatiirk §imdilik
Konyaya hareket etmi$tir. 0 telgrafm okundugu gun elbette hepiniz ihtiyarlan, kadinlan ve
gocuklari dinlediniz ve gorduniiz. Yedi yasmdaki gocugun agzmda «Ataturk ^imdilik
konyaya gitmis,» ihtiyari da bbyle kadmi da.
Bunun manasmi biz gok eyi anladik. Fakat
onun manasmi bizim kadar, hig olmazsa bizim
kadar diyeyim, diinya anlamadi mi? Biz Tiirk
milleti bir elinde sulh bayragi ta§ryan bir milletiz. Fakat bir elinde de harp sancagi kuvvet, azim, iman saneagi tasryan bir milletiz.
Ancak boyle yapti^miiz zamandir M, Tiirk
milletinin hiirmet mevkii, kabul mevkii vardir.
Soziimii uzatacak degilim. Zaten arkadasjarim bir gok §eyler soylediler. Buradan biitiin
Fransiz milletine dostluk elimi uzatryorum. Fakat iglerinden bir M§iyi affedecek degilim. Dost
olarak elimizi uzattigimiz ve sokagimiza ismini
verdifimiz adam bize en^biiyiik nankorliigii etti (Bravo sesleri). B^zden daha evvel Istanbul
belediyesi ve gengligi.o ismi o sokaktan atti.
Eger ben Istanbul belediye reisi olsaydim o sokaga (Hatay) sokaginammi verirdim. Bu suretle nankorliigiin cezasi iki kat verilmis. olurdu.
Arkada^larmi gibi ben de, daima huzurunuzda egUdigim, arkasmdan gittigim ve miiebbeden gidecegiin Atatiirke; onun gok sevgili ve
aziz arkadasi ve kardes,i, bizim gok biiyiik basimiz tsmet tnoniine ve onun aziz mesai arkadaslarma §ukranlarimi arzediyorum (Alki§lar).
Aziz arkada^larmi;
Hiir Turkliigiin en salahiyetli kiirsiisiinden
yeni dogan Hatayi candan selamlarim. Hatay bizim yiiregimizin bir pargasidir, giger paremizdir. Hatay esaret yillarihda, kiiltiir sahasmda,
iktisad sahasmda kaybettiklerini az zaman
iginde tekrar elde edecek ve bizim yam basimizda sen ve galisjkan bir varlik olarak ya^ayacaktir.
Biitiin milletlerin kurtulus. bayragmm gekilmis oldugu Ankara kalesinden Hatay iline ula$masmi diledigimiz bu duyguya hepinizin istirak edeceginize siiphem yoktur. 40 asirlik Tiirk
yurdu esir karlamaz, diyen Biiyiik Atatiirk, bu
tarihi soziinii de bu giin hakikatie^tirmis. btilunuyor.
Arkadaslar, bu hakikatlestirme iginde her zaman ve her iginde Biiyiik Ba?bakanimm olgiisune
bir krymet tasryan bir ciiinle ile ifade ettigi
gibi - Turk milletinin oz istek ve duygularmi
dii^iineelerinde, hareketlerinde ve ^ahsmda te-
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ressiim ettirmis olan Atatiirk, milli azim ve karari biitiin kuvvetile bu biiyiik dava iizerinde
temerkiiz ettirerek muvafi'ak oldu. Biitiin
Tiirkliigun ve insanligm hakiki §iikranini bir
kere dana kazandi. «Yurdda sulh, cihanda sulh»
prensibini bizim akidelerimizin ba§ma yazarak
daha Genelsava§m yaralarmi saramamis, olan
be^eriyete iimid dolu bir ufuk agan Biiyiik Reisimiz, bu getin milletler arasi i§de de sulh, anlasma yolu ile biitiin diinyaya Montroden sonra
essiz bir orflek verdi.
Hig bir millet davasmda zaaf ve tereddiid
duymayan Hiikumetimiz diinya politikasmm, realitenin, hudud ve imkanlarim da a§arak bu
i§imizi basarmak kudretini gosterdi. Bizden,
kalbimizin en derin samimiyet ve saygisi ile
HiiKumetimize siiKranlar. Jbir oguldan uaoaya
olan siikran kadar yapmaciksiz ve riyasiz olarak
siikrannnizi bir kere daha, Biiyiik Ataya biitiin
Tiirkliik napima bu kiirsiiden sunalnn ve ona
olan sarsilmaz bagliligmuzi tekrarlayalim (Alki§lar).
BKBQ TtJRKER (Afyon Karahisar) — Saym arkadasjar, Tiirklerin, biiyiik bir ekseriyetile asn-lardanberi hakim olduklari vatan pargasi
Hatym, ana; vatana merbut bulunmasmi, her
Turk yurddiisi gibi ben de gormek isterdim.
Hatay divasi, Tiirkii ta canmdan alakadar
eden milli bir varlrk meselesi olmustur.
Bu g'iin Hataym tarn bir istiklalini temin etmek suretile elde ettigimiz siyasi muvaff akiyetle, Tiirkiye Ciimhuriyetinin ne kadar sulhperver oldugunu parlak bir surette gostermis olduk. Fakat sulhperverlik zaaf alameti degildir.
Sulhu muhafaza etmek igin gok kuvvetli olmak
gereklidir. Bu giin kahraman Tiirk ordusu yenilmez, yilmiaz bir kuvvettir. Eger Hatay davasi meselesinde diplomatik siiriincemelerle bizi
avundurmak siyaseti takib edilmis olsaydi bizim
hiisniiniyetimiz ihlal edilmis. olacakti.
Hig inkar olunmaz ki, bu atesli ihtilafm dostane surette halli iginde, Cemiyeti Akvamra da
ne kadar faydali bir te?ekkiil oldugu tebariiz
etti.
Yiiksek Tiirk diplomasisinin sulh gergevesi
iginde teklif iettigi Hatay rejiminin Fransa Hiikumeti tarafjmdan nihayet kabul edilmesi ehemmiyetle kayiedilebilir, giinkii, Fransa Hiikumeti, Tiirkiye ile mevcud olan dostlugunu muhafaza etmek arzusunda bulundugunu isbat etti.
§fiikranla i gordiik ki, dost Ingiltere ve diger
dost Devletler, Hatay davasmm sulhan neticelenmesi igin biiyiik gayretler sarfettiler.
Hak, maritik ve adalete mustenid olan teklifimizle ,hem Fransiz siyasetine uygun bir sureti
tesviye buldijk ve hem de kom^umuz Suriyelilere dost eli uzatmis olduk.
Ancak, Tiirk ulusunun kalbinde bir aci kalmistir. Bu teessiiriin sebebi, iig aydanberi Hataydaki aziz kardeflerimizin gektikleri iztzrab ve
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onlara kar$i tertib edilen fesatkar tahrikattir.
Bu hadiselerin, SuriyedeM mandater Hiikumet
tarafindan menedilmesi lazimgelirdi.
Tiirk ulusu, necibtir, samimidir ve sabirlidir.
Muvaff akiyetle neticelenen bir iste, gegmi^i gabuk unutur.
Artik, bundan boyle Hatayli kardeslerimiz
sulh ve selamet iginde yas/ayacaklardn*. Ve ebediyyen bahtiyar olacaklardir.
Miontrodaki siyasi zaferimizden sonra, bu
defa da, yine Ulu onderimiz Atatiirkiin yiiksek
ilham ve direktiflerini biiyiik bir imanla takib
eden, gok saym Ismet Inonii Hukumeti, Hatay
meselesini de miisterek emniyet ve sulh gergevesi iginde basardi ve Tiirkiin san ve §erefi ile
miitenasip bir anla§ma yapti ve yeni bir zafer
daha kazandi.
Hataym resmi lisani Tiirkge olmasi, mali ve
idari ii-slerin dahi Hataylilarm lehine neticelenmesi, seving ve iftiharla yadedilir. Hataym
istiklal bayragi Hataym iistiinde ebediyyen dalgalandikga, asil ve kahraman Tiirkii temsil
edecektir ve kardas,lik timsali olacaktir, muhabbet sembolii olacaktir.
Atatiirkiin emrine yekviicud olarak daima
amade bulunan tiirk ulusu, elde edilen siyasi
zaferden ve Hatayli karde§lerimizin tarn bir
muhtariyet kazanmis. olmalarmdan dolayi, sonsuz seving igindedir.
Yasasin tiirk ulusu, yasasm Ulu sefimiz Atatiirk, yas,asm Tiirkiye Ciimhuriyetinin s.erefli
Ismet Inonii Hiikumeti, yas,asm kahraman ordu
yasasm Hatayli kardeslerimiz. (Alkislar).
HlKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaslar,
bundan 16 yd evvel Hatayi Fransizlara biraktigimiz vakit iimid ettigimiz ve akdettigimiz mukavelede derpi§ ettigimiz hukiimlerin
mana ve ruhu s, u idi:
Orada kalacak olan Tiirkler refah ve huzur
iginde ya^ayacaklar. Milliyetlerini muhafaza
edecekler. Lisanlarma dokunulmiyacak. kendilerini idare edecek olanlar, kendi nrklarmdan
olacak. Biz ancak bu §artlarla bu mmtakayi
birakmistik.
16 sene gegti. Fakat bunlarm yani bu hiikiimlerin ruhu tatbik edilmedi. Bilakis ihlal
edildi. Bir defa Tiirk irkmdan memurlar olacaktir denmisti. Halbuki 150 lik ve 151 likler
oraya memur olarak doidu. Kelime ve lafiz olarak buna itiraz edilemez. Qiinkii onlarda Tiirk
irkmdandir denilirdi. Fakat, imza edildigi vakit mukavelenin ruhu bu mu idi?
Sonra oraya ba§ka unsurlar iskan edildi ve
bizim ruhumuzu tazib edecek §ekilde iskan
edildi. Maksad §u idi; oradaki Tiirk ekseriyeti
azalsm, belki de kaybolsun. Daha baska bir
sey yapildi; Iktisad ve ekonomik bakimdan o
suretle idare edildi ki, Tiirklerin bir gogu ya
topraklarmi satmaga veya hicret etmege mec-
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bur oldular. Bu sefer son zamanlarda bu, artarak devam etti. Bunlar, mukavelenin ruhuna
miigayiidi. Binaenaleyh muahede bariz surette
aleyhimize ihlal ediliyordu.
Fakat 15 16 sene soma buna sabrettikten sonra birden
bire vaziyeti diizelttik ve eskisinden daha eyi
bir hale getirdik. Yani bu gun varilan netice
bariz ve sarih surette Ankara itilafnamesine,
Lozan muahedesine nazaran fevkalade buyuk bir
galibiyettir. Fakat bunu yaptigimiz vakit yine
eski mukavelelerin ruhunu ihlal etmi§ olanlara
kar§i onu muhafaza etmek vesilesini elde ettik.
Bir yd gegmeden Tiirkiye Ciimhuriyeti iki
biiyiik siyasi zafer kazandi: Montro ve Hatay
meselesi.
Eski devirleri hatirlryanlar, yani i§imizde 40,
50, 60 yagmda bulunan pekala bilirler; Osmanli Imparatorlugu zamaninda aktedilen her muahede, ister galibiyet, isterse maglubiyet neticesi olsun, daima Osmanli Imparatorlugu aleyhinde tadil ve ihlal olunurdu. Berlin muahedesini
alalim, ondan sonra nice nice yerler yok yere
gitmi§tu\ Rumelii §arki, Bulgaristan, Cezair,
Tunus v. s. v. s.. hep bbyledir. Galibiyetle neticelenen Yunan harbini, Tesalya zaferini alalim;
ondan pek 90k zaman komiser olarak Giride
yeni bir Yunan prensi geldi ve Osmanli hakimiyeti oradan silindi. Halbuki Cumhuriyet devrinde bir §ey gbriiyoruz: Muahedeler aleyhimize ihlal edilmiyor, lehimize ihlal ediliyor.
Montro gibi sarih bir surette lehimize ihlal edilen var. Bu Hatay meselesinde oldugu gibi aleyhimize ihlal edilenlerin neticesi olarak lehimize
ihlal edilen var. Buna yeniden delil lazrm ise
Osmanli Imparatorlugu ile Tiirkiye Ciimhuriyeti
arasmdaki derin fark gosterilir. Bununla ne kadar iftihar etsek yeri vardir.
Bu Hatay meselesinde vaziyetin bu kadar §abuk hallolunacagmi tahmin edemezdik. Nasil ki
Ataturk misaki milliyi vaid etti, iki, iic. sene gegmeden tahakkuk ettirdi. Makul dii§iinen hie bir
kimse bunun bu kadar gabuk olacagmi akhndan
bile gegirmemi§ti. Zira Osmanli tmparatorlugunun muazzam miittefikleri maglub olmu§ ve cihan harbini kazanmis. galiblere kar§i Turk milleti bu misaki gikarmigti. Bunu istihsal etmeden
sizinle sulh aktedemem diyordu. Bunu yapti.
Bu i§te de Atatiirk Cumhuriyet bayrammda yapacagiz dedi ve makul surette diigunenlerin hie,
birinin bu derece gabuk ve esasli surette istihsal
edilecegini timid etmedigi bir neticeyi istihsal
etti. Bu bakimdan Tiirk millet! kendisine ne kadar minnettar olsa, ne kadar tegekkiir etse azdir
ve kendisine ne kadar emniyet etse yine azdir.
Bu hadiseler ilerisi igin bize gayet be§aret aver
geylerdir.
Sjfimdi ba§ka bir cebhesine gelecegim. Prensib
itibarile mesele iimidimizin 50k fevkinde halledilmistir. Ancak, prensibin §eraiti tayin edilecektir. Anayasa, oradaki komiserin veto hakki-
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nm §umulu, ikinci dil, askerlik ve saire daha bir
50k meseleler vardir ki Cemiyeti Akvam tarafmdan tayin edilecektir. Ben oyle anliyorum ki, Anlayi§im kati surette dogru mudur bilmiyorum - biitiin bu meseleleri Cemiyeti Akvam Konseyi hallederken iigte iki ekseriyetle rey verecektir ve buna alakadarlarm, Fransizlarla Tiirklerin reyi dahil olmayacaktir.
§imdi bir mesele kargismda bulunuyoruz.
Acaba Fransa Hiikumeti bu ileride halledilecek
meselelerde nasil bir zihniyet takib edecektir?
ve Cemiyeti Akvam bu meselelerde acaba nasil
bir zihniyet takib edecektir? Bunu bilmiyoruz.
Fakat bizce muhakkak olan bir gey vardir; bu
neticeleri istihsal eden nedir? Turkiin azmidir.
Tiirkiin manevi seferberligidir. Tiirk milletinin
yekviicud olarak Atatiirkun arkasmda durmasidir ve nihayet, soylenmesi caiz mi degil mi bilmem, Tiirk kuvvetidir, Tiirk ordusudur. Bu
esas hakkimizm tamnmasi, bu i§te adilane davranilmasi prensib olarak bunlara miitevakkiftir.
Hepimizin yiirekten temennimiz §udur ki; ileride, gerek Fransa, gerek Cemiyeti Akvam prensib kararmi verdigi, kabul ettigi zaman nasil
bir zihniyetle hareket etmiglerse 0 zaman da 0
suretle hareket etsinler. Fakat onlarm bu suretle hareket etmeleri bizim dahi ayni surette
harekette devam etmemize vabestedir. Bunu
unutursak daima acaib neticeler kargismda kalabiliriz. Zira prensib olarak verilmig bir §eyi bin
bir bahane ile kemirmek daima kabildir. Hepimizin teyakkuzumuzu bu noktada uyanik bulundurmamiz lazrmgelir. Tekrar ediyorum.
Bu ana yasa meselesinde bir §ey benim endi§emi kurcaliyor; acaba intihab meselesi ve
Hatay Meclisinin tegekkiil meselesi nasil olacaktir? Avrupai prensiblerle mi olacaktir?
Yani demokrasi usulii dairesinde herkes bir
rey sahibi mi olacak? Yahud bazi §ark memleketlerinde miistemleke veya yari miistemleke olsun, oralarda tatbik edilen usullerin burada da tatbik edilmesi ile kar§ila§ilacak midir? Qok iimid etmek isterim ki Fransiz Hiikumeti ve Cemiyeti Akvam Konseyi bu gibi
yollara gitmesin. Qiinkii miistemleke veya yari mustemlekelerde denilir ki, bu halk, bu
millet tam olgun degildir, tek tek reyle Meclisi intihab edilirse halkm ekseriyeti, Mecliste de ekseriyeti haiz olur. Bir 50k fena idarelerde bulunur. Binaenaleyh ekalliyetler ayri
ayri, yani Arablar ayrica, Tiirkler ayrica, bin
bir tane ekalliyet buluyorlar, Aleviler, §u ve
bu, ayri ayri mebus intihab etsinler, derler.
Bu gibi §eylerin ana kanuna sokulmamasmi
gok temenni ederiz.
RASlH KAPLAN (Antalya) — Miistemleke kelimesini bu kiirsiiden anmayalim.
HtKMET BAYUR (Devamla) — Takdir etmelidirler ki, Tiirk milleti bu gibi oyunlan
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katiyen kabul etmeyeeoklerdir.
Arabian mevzubahs etmek isterim. Bir Hatay davasi vardir, Arablarm samimi olanlan
ne diisiiniiyor? Eger bu yapilan numayigleri,
giirultiileri yapanlar samimi iseler; diyorlar
ki, o yerde Arab ekseriyeti vardir. Intihab
gosterecektir ki orada boyle bir §ey yoktur.
Binaenaleyh bu tahakkuk ettikten sonra Arablarm makul du§imenleri, hamiyetli olanlan,
ba§kasi hesabina hareket etmeyenleri anlayacaklardir ki Tiirkiin bir kismini idareleri altinda tutmagi istemek, kendi milletleri igin bir
tehlikedir. Bu suretle bunda israr etmeyeceklerdir. Suriye matbuati bu gun miistakil degildir. Binaenaleyh bu gibi hareketleri yapanlar, numayi§leri yapanlar, yazi yazanlar iginde kendi hesabina hareket edenler oldugu gibi,
baskalarmin hesabina hareket edenler de vardir. Qok iimid etmek isterim ki onlan tahrik edenler bu suretle Turklugun dostlugunu
kazanamiyacaklarmi ve Tiirkiin dostlugunun
kendi aleyhlerinde bulunacagini da anlasmlar ve
bu adamlan o yollara sevketmesinler. Bu suretle Tiirkler, Fransizlar ve Arablar arasmda
hakiki, samimi bir dostluk olursa bu herkesin
menfaatinedir. Fakat her halde diger ikisinin menfaati bu iste bizimkinden daha fazladir. Bu giinkii umumi vaziyet o §ekildedir ki,
gerek Fransiz ve gerek Arabin Turk dostluguna olan ihtiyaci, Tiirkiin Fransiz ve Arab dostluguna olan ihtiyacindan daha fazladir.
CAVlD ORAL (Nigde) — Saym arkada^larim, yillardanberi biiyiik bir kiskanglikla, biiyiik bir hassasiyetle iizerinde durdugumuz, kalplerimizin ve dillerimizin her an, her dakika acisi ve sizisi olan Hatay meselesi bu giinkii Tiirk
noktai nazarma gore muvaffakryetli, iyi ve olgun bir sekil almis bulunuyor.
Hie siibhe yok ki, bu niuvaffakryet hepimizi
sevindiren ve hepimize bviing veren bir neticedir. Qiinku Hatay davasi kanile, dilile, irkile ve
kalbile Tiirk olan 300 bin kisinin mukadderatini ve atisini belli edecek bir mesele idi. Onun
igindir ki igimizde hicran olmus ve milli hassasiyetimizin 50k titizlik gostermek kabiliyetini
alan bir hadise sekline girmisti. Bilhassa Suriye ve Fransiz itilafnamesinde Hatay meselesinin siikutla gegistirilmesini ve hatta 921 Ankara
anlasmasmm bile gbz oniinde tutulmamasi milli
hassasiyetin oniinde durulmaz milli bir heyecan
ve galeyan haline inkilab etmesine sebeb olmustu. Zira biz tarihin ve hadiselerin bir zarureti
olarak kabul ettigimiz Hataym anayurttan ayriligmi gene tarihin seyri iginde bize verilecek
tamir edilecegini beklerken ve muhtariyet idare
§eklinin tatbik edilmedigini gordiikge Fransiz
dostlanmiza karsi goniil kiiskunliigu yaparken
Hataym bu yeni itilafname ile birden bire Suriyeye eklenmek istenisini ve bir muahede ahkammm ve en ibtidai, umumi diplomasi kaide ve
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formalitelerinin hige sayilmasmi gormek hepimizi hayrette birakmisti. Bu itibarla realitenin bu sert ve acikli safhasi kar§ismda hayrette
kalmis ve binlerce Tiirk kardeslerimizin akibetinin ne olacagi bizi yese teessiire du§urmti§tii. Fakat arkadaslarrm, milli sirlanmizi hirer
birer ortaya koyan ve bize, diinyada hig bir millete nasib olmayan, zaferleri ve biiyiik inkdi-b
hareketlerini yasatan Biiyiik §efimizin yd ba§mdaki genis manali ve cok siimullii nutuklarmda
Hatay davasma temas edisleri bize gok seving
veren, yiiziimiizii guldiiren milli bir tezahur ve
heyecan halini aldi. Evet her seyi iyi goren,
her ^eyi iyi yapan, her seyi iyi bilen ve her isareti ve her sozii yeni bir hizm, yeni bir atrti§m,
yeni bir muvaffakryetin manasi ve ifadesi olan
Atatiirkiin Hatay davasmi yillik nutuklarma
katmalan bu isin halledilecek bir zaman ve serait iginde oldugunu ve Biiyiik §efimizin bu
dertle gok ilgili bulundugunu gosteriyordu ve
biz de Atamiza olan sonsuz sevgimizle* saglam
ve sarsilmaz bagnmzla ve milletimizin kuwet ve
kudretine olan inang ve giivencimizle bu milli
acimizm dinmesinin bir an meselesi olduguna
kanaat getinnistik.
Arkadaslarim, bu kanaatlerimizde, milli miicadelenin en getin, en giig imkansizliklari ve davalari karsismda oldugu bu giin de ne kadar isabetli oldugumuzu bir daha sevingle ve ovungle
gbrmiis oluyoruz. Qiinkii, Hatay davamiz, Biiyiik §efin isaret ve Biiyiik BasveMlin yiikaek
idaresinde diplomatlanmizm getin mesaisi ile
oradaki Tiirk varligmi sayan, mukadderatmi
iyiye baglayan ve milli izzeti nefsimizi oksayan
bir tarzda halledilmistir.
Arkadaslarim, bu muvaffakryetin de en karakteristik vasfi, Montrode oldugu gibi, Tiirk
Devletinin yiice kudret ve kuvvetini emri vakilerde kullanmayarak, beynelmilel kaideleri bozan usullere ve yollara gitmeyerek, bans yolu
ile, hak ve adalet yolu ile, anlasma ve uzlaisnia
yolu ile bu sevingli neticeye varilmistir.
Inonti Lozanda gizli ve emperyalist diplomasiyi yikarak bans severligini, agiklik ve dogrulugun, fazilet ve kollektif galismanm Kemalizm
siyasetinin dayandigi prensibler oldugunu ilk
olarak gostermisti.
Montro, onun bu basarici siyasetinin parlak
ve olgun bir neticesi olarak tezahiir etti. §imdi
de Hatay, tnbniiniin basiretli, uzak gdriislii,
geni§ ve ihatali diplomasi sisteminin yeni bir
tecellisi olmu§tur.
Arkadaslar, ban§ yolu ile elde edilen bu
eser bize seving verecek derecede biiyiiktiir.
Ciimhuriyet Hiikumeti bu davada da hakikaten biiyiik bir siyasi muvaffakiyet temjn etmi§tir.
§imdi arkadaglanm, insan bu ve bundan
onceki Ciimhuriyet rejiminin bagardigi eserle-
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Bu s,ehamet destanlari istiklal harbi tarihine
rin, siyasi muvaffakiyetlerin azametini diisiindu&ge, bize bu her §eyi veren Atatiirkle malolmus buluna|n Biiyiik Erkani Harbiyenin
Inoniine kar§i minnet ve §iikran duygularini dosyalarmda verini muhafaza etmektedir.
Ankara itilafnamesi aktedildigi zaman Hanasil ifade edebilecegini bir tiirlii kestiremiyor.
Oyle ki, seving ve §iikran ifade eden kelimele- tay Turkliigu tarn manasile mevcudiyeti millisini
muhafaza etmis bir halde idi. Biz, mukavelenin
rin zayifligi iginde bocalayip duruyor. Yalniz. bizi miiteselli eden §ey, bu §erefli havayi adi ne olursa olsun bu kardeslerimizi o zaman
yasatan o biiyiik insanlarm kendilerine kar§i biiyiik davanm biiyiik neticesini temin ve istihsal
igin Frainsizlara emanet ettik. Istiklal harbinde
kalhlerimizde duydugumuz ve dillerimizle ifade
Ataturkun biiyiik sesine §am ayaklanmadi, Liibedemedigimiz §iikran duygularmi gbrmeleri ve
nan ayaklanmadi. Hatay; Izmir, Aymtap ve
sezmekte olmalandir.
nihayet biitiin TiirMye gibi ayaklandi. Qiinkii
Arkada§lanm, biiyiik ve sevingli neticeyi
o benden bir parga idi. Hem tarihin kaydetmeyalniz Tiirk milletinin bir muvaffakiyeti ve zadigi zamanlardan baslayan bir parga idi. Binaferi olarak tetkik etmek kafi degildir. Tiirk
etialeyh biz Hatayi Ankara itilafnamesile sadece
milletinin ban§ severliginin ve yiiksek fazileemanet olarak brraktik. Emanetin bu giin mahitinin yeni bir tezahurii olan bu eserin Milletler Cemiyetinin takviyesinde ve milletler tize- yetini emanet ettigimiz insanlar degistirirken
buna miidahale etmek bizim igin bir ahlak ve tarinde yapacagi tesir ve oynayacagi biiyiik rolrih borcu idi ve borcudur.
le birlikte gbz oniinde tutmak lazimdir. (JiinEger biz, Suriye yeni vaziyetini alrrken
kii bu yeni ban§gi eserimiz kar§ismda, dim,
Hatayi ba§ka bir irkin ve milletin hakimiyet ve
Tiirk geliyor diye gocuklarmi korkutan garbli
hududunun iginde esarete biraksaydik istiklal
anneler, bu giin karanliklar ve meghuliyetler
harbini yapmis olan Atatiirk neslini, Tiirk tariiginde yeni bir harb korkusu ve heyecani
hi biitiin hayat boyunca tenkitten ileri hatta
iginde agla§an yavrulanna, korkma gocugum,
tel'in
edecekti. I§te bizim Hatay davasmda bu
iki diinya biti§iginde, kudretli §efinin etrafmkadar kuvvetli, bu kadar miittahid ve bu kadar
da milli azametile kitlele§mi§ ve §>arka, Garhassas hareketimizin men§eleri yalniz siyasi,
ba sulh bekgiligi ve sulh periligi yapan Tiirk
yalniz idari ve yalniz istikbal noktasmdan olvardir. 0 bize sulh getiriyor diyorlar. (Alki§maktan ileri gegerek milli, tarihi ve §erefli ve
lar).
ahlaki idi (Bravo sesleri). Onun igindir ki bu
OEVDET KEMfi tNOHDAYI (Sinob) — Arseneki mesaimize baslarken Tiirk Devletinin
kadaslar, Hatay istiklal harbinin bas,mdan beri
ebedi
Sefi ve Tiirk milletinin ebedi ve ezeli atabu milletin en iistun tuttugu milli davalardan
si
olan
Atatiirk burada bu seneki vazifemizde
biri idi ve biridir. Bu giin bu kursuden daima
bu
mukaddes
davayi bize ihsas ettigi zaman
miUet ve mejmleket iqin hayirli, muvaffakiyetli
ayaga kalki§imiz ve davaya kudsiyet veri§imiz,
ve neticeli beyainatta bulunmak serefile ya^ayan
bu §iimulden ve bu degerdendi (Bravo sesleri).
Inoniiniin agzindan resmi olarak bu ise miiteallik
RASIH KAPLAN (Antalya) — Borcumuzu
neticeyi dinledigimiz zaman, hepimiz biiyiik mil odemek istememizdendi.
letinoiz adma sevindik ve istirahate erdik.
Hatay bizim milli bir davamizdi, dedim, bu
OEVDET KERtM INCEDAYI (Devamla) —
netice ile bu kismi kapadik. Hatay bizim milli
§ayani memnuniyettir ki diinya, bizim davamibir davamizdir soziinii de, nihayetine kadar,
zm bu asaletini ve §umuliinii ve bundan dolayi
bu milletin hayati boyunca Hatayla alakamizi,
davaya; her §eye riza gostererek, sadik kalacahassasiyetimizi, dikkatli takibimizi kesmeyecegimizi takdir etmekte gecikmedi. Ondan dolayi,
gimiz igin soyledim. (Alkislar)
bizim bu davamizda, alakali bulunan DevletleHatay davasi, TurMye Ciimhuriyeti igitn
re, bunu takdirde gecikmediklerinden dolayi,
hudud, siyaset ve istikbal noktasmdan - umumi
mute§ekkirim. Bu hakkimizda, bu kadar kuvvetolarak gegiyorum - hayati bir mesele oldugu kali olmamiza, hakkimiz kadar yeni Turkiye Ciimdar milletimiz igin milli ve tarihi bir mesele
huriyeti Devletinin bu giinkii kiymet ve kuvvetidi ve meseledir.
li vaziyetine ragmen diinya sulhuna, arkada§Arkadaslar; bu memleket her taraftan biitiin
larm demindenberi izah ettikleri iizere, herkesdunyanin diismanligma maruz kaldigi zaman
ten gok vefali oldugumuzu ve sulh yolunda asiAtatiirkun Tiirk ulkelerine, Tiirk
ferdlerine
lane gidi§imizi gorerek, davamizm samimiye(Ayaklanm) (Kurtulacagiz) diye yiikselttigi
tine inanrp cebhemize gegmeleri ayrica mucibi
soz ve sese, bu Ciimhuriyet idaresinin smrrlari
§ukran ve memnuniyettir. Fransizlarm da bu i§igindeki her tiirk ve her yer gibi, Hatay da
te bizi bir az iizerek geg te olsa takdir edip, anuymus ve ayaklanmistir.
layip dogru yola gelip, dostga i§i bitirmeleri mucibi memnuniyettir ve kendilerini begendirici
Pransiz ordusu Gazi Antep oniine geldigi
zaman bir cebhesinde Gazi Antep kahramanligi
bir harekettir. Bilmeleri lazimdir ki, milletlerin
bir«ebhesinde Hatav kahramanligi ayni yiiksek
hayati haklarmi ziriizeber eden muahedeler yer
katawnanlik ve serefle durmakta idi.
yuzunde paydar olamaz ve daima diinya sulhu-
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nu bozucu bir §ey olarak kalir. Bunu kendileri
daima tecrube etmi§ler ve etmektedirler. Bu itibarla Tiirkiin Hatay davasinda gbsterdikleri bu
vaziyet kendilerini begendirici bir hal olmu§tur.
Bu dava diinyaya bir defa daha bir §ey gbsterdi. Biz her §eyden evvel daima diinya sulhunu muhafaza edicilerin en bniindeyiz. Ondan
ba§ka milli meselelerimizde, §eref ve hakkimiza
miiteallik olan hususatta onu ihkak igin her §eyi goze alabiliriz ve bunun igin en biiyiik §efimizin etrafmda ve tekimiz ayri kalmadan toplaniriz ve hatta onun i§aretini miinaka§a etmeden tam bir iman ve itaatle toplaninz. Bu dava
bunu da diinyaya bir daha gostermesi itibarile
Tiirk igin ayri bir mazhariyet eseri olmugtur.
Davanin bu giinkii safahatini bu derece biiyiik
bir kudretle ve milli amale uygun olarak meydana getiren Biiyiik Inonii Hukumetinin, davanm bundan sonraki miihim ve ince safahatini da
ayni dikkatle takib edip olduracagi tabiidir.
Bunda butiin milletin, imam tam ve berkemaldir. t§te ayni iilkii igin istiklal harbine beraberce kati§tigimiz Hatayli karde§lerimizi, bir az
geg te olsa, bu gun bizim gibi bahtiyarliga erdiklerini gbrmekle seving igindeyiz. Onlarm da
bizim gibi daima talihleri agik olsun, daima yiicelsinler ve mesud, kudretli bir Tiirk varligi olsunlar temennisini buradan haykinyorum.
Arkadaslar; §u anda bu memleketi yokluktan
bu hayata getiren biiyiik hadisenin ve biiyiik
Atatiirkiin huzurundayim, Atatiirkiin Ba§kumandanligmi ve onun emrinde tsmet Inbniiniin
muzaffer ordularin kumandani oldugunu hatirlryorum, bu iki biiyiik insan yan yana, can cana
gah§ryorlar, hareketleri gbziimiin oniine geldi.
Bizi o yokluktan bu giine o mukaddes gali§ma
ve te§riki mesai gikardi. Bu iki bahtiyar insanin
o mukaddes calismasi bize Inbniiler, Sakaryalar, Dumlupmarlar kazandirdigi gibi sulh yolunda da ta Lozandan ba§layarak miitemadiyen
siyaset, ve hayat yolunda, zafer silsileleri getirmektedir (Alki§lar).
Ben soziimii bitirirken tabiattan, haktan bu
iki biiyiik insana gok uzun bmiirler diliyorum.
Onlarm bu uzun mesud omiirleri iginde daha
gok geyler yapmalanni temenni ediyor ve bunda muvaffak olacaklanni timid ediyorum.
Burada bu vesile ile de Biiyiik Atatiirkiin
bniinde minnetle egiliyorum. Biiyiik Ba§vekil
Ismet Inoniinii tebcil ediyor ve onun mesai arkadaslan olan Heyeti Vekile azasini saygi ile
ovuyorum (Siddetli alki§lar).
TAHSlN SAN (Aydin) — Mesud arkadaslarrni, bu hadisei uzma hakkmda, aziz ve muhterem arkada§larimm hissiyat ve heyecanlarmi
salahiyetle ifade ettiklerini mti§ahede ettikten
sonra huzurunuza gelmekligim, Lozan rnuzakerati safhasmda biittin diinya zihniyetinin Tiirkiye hakkmdaM mahiyetile bu Hatay davasmm
halli zamanmdaki haleti ruhiyeyi tebariiz ettir-

0 :2

mek ve on beg. sene kadar ufak bir miiddet sarfmda diinya zihniyetini bu dereceye kadar degistiren esbabm esrarmi burada izah etmek arzusu beni buraya getirmi^tir.
Arkadaslar, Lozan miizakeratmi hepimiz hatirlariz. Bitmez tiikenmez miicadeleler, muharebelerden sonra, Avrupalilar ve biitiin Tiirk
diismanlan, artik Tiirkiin sirtmi yere getirdiklerini zannettikleri bir sirada bir Atatiirk zuhur
etti ve bu milletten biiyiik bir varlik gikardi.
Onlan denize doktiikten ve bir cok muzafferiyet kazandiktan sonra Lozan miizakeresine girisildigi zaman onlar, senelerdenberi Tiirkivenin
biitiin varligma koyduklan zincirler, kapitiilasyonlar. sunlar ve bunlari durdurabilmek igin en
kudretli adamlarmi Lozana gonderdiler ve
bunlar tsmet Inoniinii nasil maglub edeceklerini ve ellerindeki kuweti kaybetmemek icin ne
yapacaklarmi dusunerek onunla biiyiik bir azmile miicadele ediyorlardi. Sekiz ay devam eden
miizaerkenin savasi, bendenizce, tnoniiniin
tnbniindeki savasmdan daha miihim ve daha
muskiiHu. 0 vakit biitiin mesail halledildikten
sonra Mericin bte tarafma bizi gecirmemek icin
biitiin bu devletler - dostlar ve diismanlar - bilittifak sebat ettiler. Bunun manasi ne idi? Bunun manasi onlarca, Tiirkiin, kurunu vusta zihniyetine gore, kahramandik devirlerinde Tiirkiin
kilici, ta Lehistanm simaline kadar olan yerlere
uzanmis, oralarda kirallar, hiikiimdarlar tayin
etmis bir millettir, bunun igin sandilar ki, Atatiirk te, kendi hiikiimdarlan gibi, bir defa zaferin tadmi tatdi mi daha ileri gitmek isteyecek. Bunda da Tiirkler muvaffak olursa Tiirklerin geri atilmasma imkan olmadigmi biliyorlardi. Halbuki Atatiirk maksadma erdikten sonra kilicmi kmma koymustur. 0 kilicmi ondan
sonra daima miidafaai nefis icin kullanmistir.
Iste onlar Ttirkleri boyle sandiklan igin Merigten bir adim bte atmamizi istemiyorlardi. Bunun icin ayak dirediler, bu, bir hayli devam etti. Nihayet Yunan ordusunun butiin Anadoluda yaptigi biiyiik tahribata mukabil tazminat
olarak dbrd buguk kilometrelik bir yer verdiler.
Tiirk ordulan gayesine erdikten sonra durdu.
Atatiirk sulh yolunda bir milletin daha cok terakki edecegini her kesten ewel diisiindii ve
buldu. Bundan sonra Tiirk kilicmi miidafaa
igin kullanacaktir. Sulh iginde, harbi umuminin ve diger harblerin yaptigi tahribati telafiye
galisiyor ve onu da o kadar yakm bir zamanda isbat etti Id, su 15 sene zarfmda biitiin diinyanm aleyhimizdeki hareket ve diisuncelerini
lehimize tecelli ettirdi.
Bogazlar meselesinde, o bogazlar ki umumi
harbde orayi acmak igin biiyiik devletler var
kuvvetlerile zorladiklan halde bu giin yine o
bogazlan kendi rizalarile bizim yeddi iktidarimiza birakmislardrr. Nasil olur ki, diinyanm
hasta adami zannettikleri Turklere, bu giin bu
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kadar ehemmiyet veriyorlar? Hepsi bize kendi
kiirsiilerinden takdir duygulan izhar ettikleri
gibi bayraklari yanmda bizim de bayragmiizi
asryorlar. 0 milletler, bu kadar muvaffakryeti,
bu kadar kisa bir zamana sigdirmamiza hayretle
bakryorlar. Bize bu neticeyi Sakarya muharebesi, 30 agustos zaferi gibi biiyiik zaferlerimiz
temin etmi^tir. Binaenaleyh Cenabi Hakkm
Turk Milletini yukseltmek igin halk ettigi Atatiirk gibi biiyuk bir dehanm ve Hukumetimizi
idare eden Ismet tnbnii gibi ve Fevzi Qakmak
ve diger refakatlerinde bulunan arkada§larmi
huzurunuzda tebrik ve kendilerine §ukranlarimizi arzetmegi bir vazife bildim ve iste onu yaptmi
(Bravo sesleri, alkislar).
NAKtYE ELGtJN (Erzurum) — Arkadaslar; benden ewel sbz alan arkadaslarim Tiirkliigun serefi, esaleti ve sulhii iizerinde ve son
kazandigi zaferler iizerinde o kadar giizel seyler soylediler ki, benim bunlara ilave edecek
bir seyim yoktur. Yalniz burada bir kag dakikanizi almak igin duydugum cesaret, Cevdet Kerim arkadasimm hatirlattigi bir hatiradan zihnimde kalan bir hatira idi.
0 arkadas dedi ki: Baskumandan ve ordular
kumandanlari beraber galistilar, beraber diisiindiiler, beraber yiirudiiler.. Bu hatirayi gdziimiin
oniinde canlandirirken baska bir hatira geldi.
Evet bize bu giizel giinleri gosteren, Turkun
serefini, namusunu, istiklalini kurtaran Biiyuk
Ataturku bize veren, biiyiik Bayan Emine hatirima geldi. Onun ruhunu, bugiin tzmirin bir
bucagmda yatan; hayir orada degil, Turk milletinin kalbinde yatan bu biiyuk kadmi, Tiirk
milletinin bir vekili sifatile, burada anmagi,
hiirmetle, minnetle anmagi bir borg bildigim
igin huzurunuza geldim. (Bravo sesleri, Alkislar).
Arkadaslar; ikinci soziimii de miisaadenizle
Hataya hitab ile bitirecegim.
6z tiirkliigiin kaynagi olan Tiirk Cumhuriyetinden, Hataya hitab ediyorum ve onlarin kadmlarmdan, kizlarmdan diliyorum ki, daima
Turk kadmi oldugunu, Tiirk Ciimhuriyeti kadmlari gibi ve onlarin eserine ittiba ederek
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onlarin yolunda giderek, onlar gibi memjeket
igin olmegi bilerek, onlar gibi sulh igin galisarak, onlar gibi medeniyette pisva olmagi daima
goz oniinde tutarak yiirumelerini, bu giin Tiirk
milletinin en biiyuk makami olan bu kiirsiiden
hem tavsiye ediyor ve hem bu giinlerin tahakkuk edecegini iimid ediyorum. Qiinku kanmda
Atatiirkiin isaret ettigi gibi Tiirk kam mevcuttur.
Erkek, kadm biitiin Hataylilara muvaffaKiyet temenni ediyor ve yiiksek hurmet ve selamlarimi da iblag ediyorum. (Alkislar).
BALKAN — Takriri tekrar okutuyorum.
Reyinize arzedecegim.
(Mahmud Esad Bozkurd ve arkada^larmm
takriri tekrar okundu).
GENERAL KAZIM SEVttRTEKlN (Diyarbekir) — Ordunun Baskumandan vekili olan
Biiyiik kurmay baskanligma da te^ekkiir edilmesinin ilavesini riea ediyorum.
BALKAN — General Kazim Sevuktekinin
teklifinin ilavesile takriri reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... (Alki^larla ve
ittifakla kabul edilmistir).
Makami Riyaset, Reisiciimhura ve icabedenlere Meclisin hissiyatmi arzedecektir.
Bir takrir daha vardir:
2 — Giimu§anc mebusu Durak Sakaryanm,
B. M. Meclisinden kahraman orduya seldm g'onderilmesine c\air takriri.
Yiiksek Baskanliga
Meclis namma Kahraman orduya selam gonderilmesini teklif ederim.
Gumiisane
Durak Sakarya
BALKAN — Bu takriri de reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ittifakla
kabul edilmistir.
Riyaset, Meclisin hissiyatmi orduya bildirmek iizere Hiikumete teblig edecektir.
Pazartesi giinii toplanilmak iizere celseye nihayet veriyorum.
Kapanma saati : 20, 25
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