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1 — SABIK

ZABIT

Birinci celse
Kayseri mebusu SUleyman Demirezenin oldiigii
teblig edildi ve Slimiin hatirasim tazizen bir dakika
susuldu.
Askeri ve miilki tekatid kanununun & ve 50 nci
maddelerkie fikralar eklenmesine dair kanun layihasi
kabul edildi.
Sonra orman kanunu layihasmm miizakeresine devamla seksen birinci maddeye kadar kabul edildikten
sonra teneffUs icjin celse tatil olundu.
Ikinci celse
Basvekil Ismet inonUnun Hatay isi hakkmdaki be-

HULASASI

yanatlan dinlendiikten sonra mezkur davada elde ettikleri muvaffakiyetten dolayi, Biiyiik Onder AtatUrke
ve Ismet tnonU HUkumetile Genel kurmay Baskanma
tesekkUr edilmesi hakkmdaki takrirler mUttefikan kabul edildi.
Kahraman Turk otdusuna Meclisin selamlarmm
gonderilmesi yolundaki takrir de mUttefikan kabul
edildikten sonra pazartesi gUnii toplanilmak Uzere
inikad bitirildi.
Baskan Vekili
Katib
Katib
Refet Canitez
Tokad
KUtahya
Sureyya Tevfik Genca
Nasid Ulug

2 — SUALLER
Giresun mebusu Hakki Tank Usun, muamele vergisi kanunu mucibince un degirmenleri mamulatmdan

yapilacak tenzilata dair sifahf sua! takriri, Maliye ve
tktisad vekaletlerine havale edilmistir.

3 —HAVALE EDtLEN EVRAK
Layifralar
1 — TUrkiye Ciimhuriyeti ile ttalya Kiralligi arasmda 29 ilk kanun 1936 da Romada imza edilen tica.
ret ve seyrisefain muahedenamesile ticaret anlasmasinm ve bunlann ilisiklerinin tasdikma dair kanun layihasi (1/689) (Hariciye ve Iktisad encUmenlerine)

y
r

Teklifler

2 — Malatya mebusu tsmet thonii ve 153 arkadasmin Teskilati esasiye kanununun 2, 47, 48, 49, 61,
74 ve 75 nci maddelerinin degistirilmesine dair kanun
teklifi (2/44) (Teskilati esasiye encUmenine)
3 — Tekirdag mebusu Faik Oztrak ve 9 arkadasmin, memurlar hakkmda kanun teklifi (2/45) (Memurin kanunu muvakkat encUmenine)
Mazbatalar
4 — Askeri memurlar hakkmdaki kanunun 5 nci
maddesinin tefsirine dair Basvekalet tezikeresile askeri memurlar hakkmdaki 1455 sayih kanunun 5 nci
maddesile bu maddeye bir fikra ilavesi hakkmdaki
2016 sayih kanunun 3 ncU maddesi hiikmiiniin degistirilmesine ve adi gecen 1455 numarah kanuna iki
muvakkat madde eklenmesine dair kanun layihasi ve
Milli MUdafaa ve But?e encUmenleri mazbatalari
(3/55, 1/651) (Ruznameye)
5 — Bartmm Sarmasik koyUnden Mustafaoglu
Asimm bitim cezasma carptirilmasi hakkmda Basvekalet tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi (3/274)
(Ruznaimeye)

6 — Ceza kanununun mevkii meriyete vazma muteallik kanunun 27 nci maddesinin tadili hakkmdaki
952 sayih kanunun degistirilmesine dair kanun layihasi ve Adliye encUmeni mazbatasi (1/665) (Ruznameye)
7 — Denizybllari ve Akay isletmelerile Fabrika ve
havuzlar ve kilavuzluk mudUrlUkleri ve Devlet Reisine aid deniz vasitalari memurlari ve gemi adamlari
hakkmda tekaUd kanunu layihasi ve Iktisad, Maliye
ve BUt?e encUmenleri mazbatalari (1/394) (Ruznameye)
8 — Giresunun Bayrambey koyUnden Hasiloglu
siihretli Durmusoglu Kadirin olUm cezasma carptirilmasi hakkmda Basvekalet tezkeresi ve Adliye encumeni mazbatasi (3/284) (Ruznameye)
9 — Samsun sitma mUcadelesi sihhat memurlarmdan AbdUssamed Segkin hakkmda Adliye encUmeni
mazbatasi (5/40) (Ruznameye)
10 — TUrk ceza kanununun bazi maddelerinin degistirilmesine dair kanun layihasi ve Adliye encUmeni mazbatasi (1/640) (Ruznaimeye)
11 — Yalovanm Cmarcik nahiyesinden Mustafaoglu Abdullah, Tesvikiye koyUnden Haci Memedoglu
Hasan ve Ahmed §abanoglu Hasanm mahkum olduklari beser lira cezayi nakdinin affi hakkmda Basvekalet tezkereesi ve Adliye encUmeni mazbatasi
(3/278) (Ruznameye)

BIRINCI

CELSE

Acjilma saati : 15,10
BALKAN — Tevfik Piikret Silay
KATlBLER : Ziya Gevher Etili (Qanakkale), Ali Zirh (Qoruh)
<•>

BALKAN — Meclis agilmistir.
4 — RlYASET DlVANININ HEYETl UMUMlYEYE MAEUZATI
Biiyiik Millet Meclisi Reisi
1 — Hatay muvaffakiyeti dolayisile Ataturke
Meclisin tesekkurlerini arzeden telgraf a gclen
cevabi telgraf.
BALKAN — Reisi Ciimhur
telgraf vardir.

Atatiirkten bir

Bay Abdiilhalik Renda

Ankara
Dolmabahge:
Hatay mukadderatmm tesfoitini memaiuniyete
§ayan gbrmiis olan Biiyiik Kamutaym hakkmuzda taltif kararc vermis oldugunu bildiren telgrafnamenizi biiyiik merainuniyetle aldim.
Te§ekkur ve minnetlerimi bildirmekle bahtiyar oldugumun Kamutaya arzedilmesini dilerim.
K. Atatiirk
A
(Alkislar)

MttZAKERE EDILEN MADDELER
1 — Tiirkiye Cumhuriyeti ile Italya Kiralligi arasinda 4 nisan 1934 tarihinde imza edilen
ve 2758, 2914 ve 2952 sayili kanunlarla meriyet
miiddeti uzatilan ticaret mukavelenamesile tediyattn tanzimine dair olan itildfname ve merbutlarinm 3 ay daha uzatilmasi hakkmda 1/598,
Tiirkiye Cumhuriyeti
He Italya Kiralligi arasinda 4 nisan 1934 tarihinde imza edilen 2758,
2914 ve 2952 sayili kanunlarla meriyet miiddeti
uzatilan ticaret mukavelenamesile tediyatin tanzimine dair olan itildfname ve merbutlarinm 3
ay daha temdidi hakkmda 1/632, Turkye Cumhuriyeti
He Italya Kiralligi arasinda 4 nisan
1931 tarihinde imza edilib muhtelif tarihlerde
miiddeti uzatilnus olan ticaret mukavelesile tcdiyatin tanzimine da/ir olan itildfname ve merbutlarinm bir ay on gun daha meriyette birakilmasi hakkmda 1/641 ve Tilrkiye
Cumhuriyeti
He Italya Kiralligi arasinda 4 nisan 1934 tarihinde imza edlib muhtelif
tarihlerde miiddeti
uzatilmis olan ticaret mukavelenamesile tediyatin tanzimine dair olan itildfname ve merbutlarinm on giln daha meriyette birakilmasi hakkmda 1/659 say ill kanun Idyihalan ve Hariciye
ve iktisad enciimenleri mazbatalari [1]
BALKAN — Layihanin ikinci miizakeresidir.
Maddeteri okutuyorum.
1] Birinci muzakeresi 28 nci inikad
dadir.

zabtin-

Tiirkiye - Italya ticaret mukavelenamesi ile
tediyatm tanzimine dair itilafnamenin temdidi
hakkmda kanun
MADDE 1 — Tiirkiye Cumhuriyeti ile Italya Kiralligi arasinda 4 nisan 1934 tarihinde imza edilen ve 2758, 2914 ve 2952 sayili kanunlar
la meriyet miiddetleri uzatilan ticaret mukavelenamesile tediyatin tanzimine dair itilafname ve merbutlarmm 20 nisan 1936 taribinden
itibaren 3 ay, 20 temmuz 1936 taribinden itibaren 3 ay ve 20 ilk tesfin 1936 tarihinden itibaren bir ay on gun. ve 1 ilk kanun. 1936 taribinden itibaren on gun* daha meriyet muddetiiiin uzatilmasma dair teati oilman notalar ve
merbualari protokollar kabul ve tasdik olunmustur.
BASKAN — Tadilname - yoktur. Maddeyi
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri taribinden muteberdir
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kaniuiun hukiimlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Kanunun heyeti umumiyesini a$ik reye arzediyorum.
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376 numarali posta kanununun 53 ncii maddesi asagida yazili gekilde degistirilmistir:
Devlete ve es/hasa aid demiryollari ile muntazam sefer yapan yapur idareleri posta idaresinin nakil ile mukellef oldugu mevad ve esyayi
ve bunlari goturmekle muvazzaf olan posta
memurlarmi meccanen naklederler.
Bu memurlarla iberaberlerinde bulunmasi zaAdliye teskilat ve kadrolarmda yapilacak tadiruri
olan posta mevad ve esyasi igin tirenlerde
lata dair olata. 2474 sayili kanuna ek kanun
bunlari istiaba kafi gelebilecek ikinci mevki
MABDE 1 — Adliye teskilat ve kadrolarm- kompartiman veya hususi holme ve vapurlarda
ayni evsafta kamara veya bolme kezalik mecda yapilacak tadilata dair 2474 sayili kanuna
canen tahsis olunur.
ba#li cetvele isbu kanuna ili^ifc cetvelde derece
ve adedleri yazili memuriyetler ilave edilmiijtir.
Siirat katarlarile icra kilmacak posta nakliyati,
yapilacak itilaflara gore ucrete tabi tuAded Maas tulur.
Memuriyetin nevi
D.
Posta idaresi, krymeti mukaddereli olmaReis, hakim, aza sulh hakiyan posta mevad ve esyasmi, memur sehabe
mi, miiddeiumumi ve muatinde olmaksizitn bu idarelere tevdi suretile
3 55
yinleri, icra reis ve muadahi meccanen naklettirebilir. Bu mevad ve
6 45
esyadan zrya ve hasara ugrayanlarm, sahibvinleri, sorgu hakimleri ve
15 40
lerine posta idaresinin vermekle mukellef olmuavinleri ve temyiz radugu tazminat nakilleri tarafmdan posta idaporborleri
resine 6denir».
K&tibler
BALKAN — Madde hakkinda tadilname
Baskatib
ve
muavinleri,
8 17,5 yok. Reye arzediyorum Kabul edenler . . . Et15
meyenler . . . Kabul edilmi§tir.
miiddeiumumi ve sorgu ha16 16
18
kim, zabit katib ve icra
16 14
MADDE 2 — Devlet demiryollari ve liman17
lan idarei umumiyesinin tegkilat ve vezaifine
katibleri
dair olan 23 mayis 1927 tarih ve 1042 sayili
8 10
Mubatfir
19
kanunun 29 ve 30 ncu maddeleri kaldinlmi§tir.
BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
BALKAN — Kabul edenler . . . Etmeyencetvelle beraber.reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Kabul edilmi§tir.
ler ... Btmeyenler ... Kabul edilanistir.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden muMADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden
teberdir.
muteb&Hir.
BALKAN — Kabul edenler . . . EtmeyenBASKAN — Kabul edenler ... Btmeyenler ...
l e r . . . Kabul edilmigtir.
Kabul fedilmistir.
MADDE 4 — Bu kanunun hiikiimlerini icraMADDE 3 — Bu kanimun hukuimlerini icraya Nafia ve tktisad vekilleri memurdur.
ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BALKAN — Kabul edenler . . . EtmeyenBALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
ler . . . Kabul edilmigtir.
Kabul ©dilmistir.
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyoKanunun heyeti umumiyesini agik reye arzerum: Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul
diyorum.
edilmigtir.
Birinci miizakeresi yapilacak maddelere ge3 — Posta kanununun 53 ncii maddesinin
ciyoruz*
tefsiri hakkmda Basvekdlet tezkeresi ve Nafia
ve Biitge enciimenleri mazbatalan (3/252) [2]
4 — Orman kanunu layihasi ve Ziraat encumenile Muvakkat encumen mazbatalan (1/294)
BASKAN — Bunun da ikinci mlizakeresidir.
SEKSEN BlRlNCt MADDE — Orman idaresi, orman yetigtirecek olan koy ve belediyelePosta kanununun 53 ncii maddesinin degistirilrin fidan ihtiyaclarmi karsilamak iizere mmtamesine dair kanun
ka orman fidanliklari tesisine mecburdur. FiMA4DDE 1 — 26 ikinci tesrin 1339 tarih ve
danhklarm tesisinde bu kabil koy ve belediyelere yakmligi ve fidanlarm cins ve nevini tayinde muhite uygunlugu gozetilir. Pidanlar,
[1, 2] Birinci miizakereleri 28 nci inikad zapalakalilara fidanlikta bedelsiz tevzi olunur.
Undadtr.
^ — Adliye teskildt ve kadrolannda yapilacak tad/ilata dair olan 2474 sayili kanuna eh
kanun l&yihasi ve Biltge enciimeni mazbatasi
(1/671) [1]
BALKAN — Hanoi muzakeresidir. Maddeleri okutuyorum.
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SEKSEN ALTINOI MADDE — En ufak
pargasi yarrm hektardan ve pargalari yekunu
bir hektardan a§agi olmamak s,artile yeni agaglandrrilan arazi sahibi, te§cirden itibaren yirmi
SEKSEN IKINCI MADDE — Orman yapilasene igin bu sahalara aid biitun vergilerden mucak olan bu sahalar, orman memurunun, bu meaf tutulur.
murun bulunmadigi yerlerde ziraat memurunun
Bu sahalan orman halinde muhafaza etmedaimi murakabesi altmdadir.
yenlerden vergi muafiyeti kaldinlir.
Ancak, agaglandinlaeak yerlerin, agaglandiHali arftzide agaglandirma yapmak isteyenrilmasi, korunmasi ve yeti§tirilmesi ve bunlara
ler vali veya kaymakama miiracaat ederler.
aid masraflarm koy ve belediye biitgelerine
Bu yerlerin hali araziden oldugu anla§ildiktan
konma tarzi Bahiliye ve Ziraat vekaletlerince sonra orman memurlan tarafmdan yapilacak
mu§tereken hazirlanacak talimatname ile tesbit
agaglandirma planma gore agaglandirma isine
ve tanzim olunur.
vilayet veya kaza idare heyetlerince izin veriBASKAN — Madde hakkmda miitalea var
lir.
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenOrman te^kilati bulunmayan vilayetlerde
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir.
agaglandirma planmi Ziraat memurlan yapar.
Planlar meccanen yapilir.
SEKSEN ttQUNCtJ MADDE — §imendifer
Agaglandrnlan saha; agaglandirilmasmi taidareleri, Devlet, vilayet, belediye ve koyler yekib
eden besinci senenin sonunda idare heyetniden yapacaklari demiryollan ve s^oselerin keleri
kararile agaglayana temlik edilir. Agaglanarlarma fidan dikmek, bunlan yeti^tirmek ve
nan
sahayi orman halinde muhafaza etmeyenkorumakla mukelleftirler.
lerden
temlik edilen yer geri almir.
§imdiye kadar yapilmis. olan demiryollan
BALKAN
— Madde hakkmda miitalea
ve sose kenarlanni da boylece tedricen agagvar mi?
landrrmaya mecburdurlar.
EMlN DRAMAN (Yozgad) —- Bu madde ile
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
hali arazinin agaglanmasi hususunda bir hiikiim
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenveriyoruz, fakat maddenin yazilisi ileride bazi
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi^tir.
ihtilaflara sebebiyet verecek bir haldedir. Mesela; bu tlirlii bir, hali araziye talib olacak MmSEKSEN DflRDtJNCtJ MADDE — Agag
seler teaddiid edebilir, ayni araziyi iki M§i issevgisini gorpe ve geng dimaglara kuwetle as>
teyebilir. Bunlarm hangisini tercih edecegiz?
lamak igin biitiin ilk ve orta mekteb talebelerile
Buna dair maddede hig bir hukum yoktur.
askerlere agaglarm faydalanni zihinlere yerle§Saniyen, sahibsiz arazi olmasi lazimdir. Madtirecek dersler okutturulmasi, bahgeleri miisaid
dede bu cihet te tasrih edilmemigtir; yani Devise mekteb ve kislalarda her yil agag diktirilletin uhdei tasarruf unda bulunan milli emlakten
mesi ve bunlarm korunmasi igin Ziraat vekaleti
madud degildir. Hali arazidir. Bu gibi arazi
ile birlikte Milli Mudafaa ve Maarif vekaletmiimkundiir ki bir koye mera diye tahsis edilleri bir program hazrrlayib tatbik ederler.
mi§ bulunsun. Binaenaleyh verecegimiz arazi
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
ammeye tahsis edilmemis araziden olmasi lazimmi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edendir. Yoksa halk, mera veya sair surette ammeler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
nin menfaatine olarak verilmi§ olan bir yeri bu
SEKSEN BE§lNCt MADDE — Her vilayetsekilde isteyebilir. Binaenaleyh madde bu §ekilte valiler senenin muayyen mevsiminde agag
de kalacak olursa bu gibi mahzurlar meydana
bayrami tertib etmekle mukelleftirler. Bu baygikacaktir.
ramlarda her vatandas avlusuna yol kenarlanBendeniz, maddenin su sekilde olmasmi tekna, bos. yerlere agag dikmeye ve bunlan koru- lif ediyorum: Maddenin birinci fikrasi aynen
yub yetistirmege davet olunur. Fazla agag yekaliyor, ikinci fikrasi §u §ekilde olacaktir:
tistirenlere miikafatlar verilir. Bayramm ne
«Devletin hususi miilkiyetinde olmayip hukum
zaman baslayacagi, kag giin devam edecegi ve
ve tasarrufu altmda bulunan ve ammenin hizagag yetigtirenlerden kimlere ne miktar miikametine tahsis olunmayan sahibsiz hali arazide
fat verilecegi vilayet idare heyetlerince tesbit
agaglandirma yapmak isteyenler vali veya kayve ilan edilir. Hususi idareler, belediyeler, koy
makama miiracaat ederler. Bu yerlerin sahibsiz
ihtiyar heyetleri bu bayramlar igin liizumu ola- hali araziden oldugu anlasildiktan sonra orman
cak fidanlari ve verilecek miikafati temin ve tememurlan tarafmdan yapilcak agaglandirma
darik ederler. Ziraat vekaletinin fidanliklarmplanma gore agaglandirma i§ine vilayet veya kadan da mumkiin mertebe istifade olunur.
za idare heyetlerince izin verilir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
Bu suretle sahibsiz hali arazi agaglandirmi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenmak isteyenler, agaglandiracaklan yerin mevkiler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
ini, smin ve miktarmi gosterir bir beyanname
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir.
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ile mahallin en biiyiik miilkiye memuruna miiracaat ederek makbuz ilmiihaberi aldigr takdirde
o yerin agaglandinlmasinda tercih hakki kazanir.
Orman te§kilati bulunmayan vilayetlerde
agaglandsrma plani ziraat memurlarmca yapilir.
Planlar nieccanen yapilir.
Aagaclandinlan saha agaglandirniasmi takib
eden be§inci senenin sonunda idare neyeti kararile agaglayana temlik ve tapuca tescil edilir.
Agaglanah sahayi orman halinde muhafaza etmeyenlerden temlik edilen yer geri almrr*.
Arzetfigim veghile, yeni olarak, burada sirf
miinazaayi bertaraf etmek igin bazi hiikiimler
konmaktadir, 2644 numarali tapu kanununda da
buna miimasil hiikumler vardir. Boyle hali arazi igin, kim daha evvel miiracaat ederse ona bir
hakki riighan verilmektedir. Miimasil ahkam
buraya da konmus, oluyor.
BASK AN — Enciimenin miitaleasi var mi?
MUVAKKAT ORMAN E. M. M. RAlP KARADENlZ (Trabzon) — Arkada§imiz iki noktanin tasrihi maksadile maddenin degigtirilmesini istiyorlar. Birisi, bu kabil araziyi agaglandirmak isteyenler iki ki§i olurlarsa hangisine
izin verilecegi. Bu hususta tabiidir ki ilk evvel
miiracaat eden tercih olunacaktir. Hig bir sebeb
ve liizum yokken ba§ka bir §ahsa verilmeyecektir.
fkincisi, hali arazi dediler. Bunu biz nazari
dikkate aldik. Hali araziden maksadimiz Devletin hiikiim ve tasarrufu altinda bulunan arazidir. Tapu kanununda da bu tabir vardir. Hig bir
ihtilata meydan vermeyecek §ekilde hukuki bir
ifadedir. Onun igin burada ayrica tafsil ve tasrih edilmesi, kanunun metninde fazla sayilabilecek izahat olacaktir. Bu i§ler teferruata aiddir.
Teferruata aid i§ler de, bu kanunun sureti tatbikini gosteren bir nizamname yapilacaktir,
orada bertafsil izah edilecektir. Binaenaleyh
arkada§imizm endi§elerine mahal yoktur. Bu
madde biitiin endi§eleri bertaraf edecek §ekilde
ve mahiyette yazilmi§tir. Enciimen boyle bir
tavziha daha o zaman da liizum gormemi^tir.
BASK AN — tzahat kafi mi?
EMiN DRAMAN (Yozgad) — Eger ilk beyannameyi verenin hakki tercih edilecekse mesele yok.
BASKAN — 0 halde takriri geri mi aliyorsunuz?
EMiN DRAM AN (Yozgad) — Evet, takririmi geri ahyorum.
BASKAN — Maddeyi aynen reye arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmeyenler . . , Kabul
edilmi§tir,
8EKSEN YEDtNCi MADDE — Orman sinrrlari dismda olupta yeniden orman yetistirilmesine Vtekiller Heyetince karar verilecek olan
yerler Orman umum miidiirliigiince hazirlanrp
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Ziraat vekilligince tasdik edilecek agaglandirma
planlarma gore orman idaresi tarafmdan agaglandmlrr.
BAffKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
iikinci fasil
Orman yangmlarmm sondiiriilmesi
SEKSEN SEKiZtNCl MADJ)E — Ormanlarm iginde ve yakmmda ates veya yangm
alaimi gorenler bunu derhal orman idaresine
veya en yakin muhtar, jandarma daireleri veya
miilkiye amirlerine heber vermege mecburdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
SEKSEN DOKUZUNOU MADDE — Ormanlarda yangm oldugunda yangma yakm koy
ve beldelerin 18 yasmi bitirip elli ya§mi doldurmamis biitiin erkek niifusu beraberlerinde
mevcud balta, kiirek, kazma, destere gibi yangm sondiirmege yarayacak aletleri ile yangm
yerine gitmege ve yangmi sondiirmege meoburdurlar.
Bu gelenler yangmi sondiirmege kafi gelmjezse daha ilerideki koy ve belde halkmdan
miikellef olanlar da yangm yerine gbnderilirlar. Ayni sekilde vali, kaymakam, nahiye miidiidii ve koy muhtarlari ve civarmdaki asker
ve jandarma kita kumandanlan yangm mahalline yardrmci gondermege ve icabmda bizzat
gitmege mecburdurlar.
BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
DOKSANINCI MADDE — Yangm sbndiiriilmesinde galisanlarm bu yiizden hasara ugrayan mallan Devlet ormanlarmda orman idaresi; diger ormanlarda alakalilari tazmine mecburdurlar.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
DOKSAN BlRlNOl MADDE — Ormanlarda yangm sondiiriilmesi igin gideceklerin muayyen tarifeli vesaitle hareket ettikleri takdirde nakliye iicreti orman idaresince odenir.
Bunlara sondiirme isinde galistiklan miiddetge Devlet ormanlarinda orman idaresi, diger
ormanlarda alakalilar tarafmdan parasiz ekmek
verilip baskaca iicret verilmez.
ISMAIL HAKKI UZMAY (Bolu) — Encumenden bir nokta soracagrm. Burada (muayyen tarifeli olursa yangma gideceklere iicret
verilecektir) deniyor. HalbuM bizde her yerde
muayyen tarifeli vesait yoktur. BelM kamyonlarla da gitmege liizum hasil olacaktir. Bu maddeye bu gibi vesaitin de ithaline imkan yok mudur? Imkan varsa maddeye konmasmi rica ederim.
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M. M, RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Anlasilamadi.
BA§KAN — Muayyen tarifeli vesait bulunmayan yerlerimiz coktur. Bu gibi vesaitle gidilirse yine onlara da iicret verilmesini teklif ediyorlar.
M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Buna imkan goremedik. Qiinkii bu madde hukmii
hem hususi ve hem ammeye mahsus ormanlar
icin tatbik edilecektir. Bu nakliye Devlet vesaitile ve muayyen tarifeli vesaitle yapilma parasi
verilsin, dedik. Yoksa hususi arabalarla, kamyonlarla, gideceklerin verecegi paralari nasil
tahakkuk ettirecegiz?.
ISMAIL HAKKI UZMAY (Bolu) — Arkadaslar, ben gecen sene Boluda bir vaka gordiim.
Orada miihim yangmlar zuhur etti. Bu yangmlar esnasmda orada mevcud olan alaydan da
istifade etmek istenildi. Askerleri suratle oraya gotiirmek icin kamyon taleb edildi ve nakliyat bu kamyonlarla yapildi. Esasen bir cok
vilayetlerimizde simendifer bulunmamaktadrr.
Vapur da bulunamayacagma nazaran en gok ormanlara gidilecek vesait kamyonlar olacaktir.
Bu vesaitten de istifade edilmeyeeek olursa yangm sondurmek hususunda katiyen istifade edilemeyecektir. Binaenaleyh Raif Beyefendinin
soyledigi dogru degildir. Bunun behemehal
korunmasi lazimdir (Dogru, dogru sesleri).
BALKAN — Tadilname veriyor musunuz?
ISMAtL HAKKI UZMAY (Bolu) — Evet,
veriyorum.
BALKAN — Agik reye konulan layihalara
rey vermeyenler var mi? Rey toplama muamelesi bitmi§tir.
§ERlF tLDEN (Kastamonu) — Ben esasen
88 nci maddenin basmda bir kiigiik miitalea arzedecektim. Fakat makami riyasete tikirtimi
duyuramadim. 88 nci maddede orman yangmlari . . . . ,

BALKAN — 0 madde gegti. Lutfen bu madde hakkinda miitalea beyan buyurunuz. Onun
hakkmda, ikinci miizakerede soylersiniz.
§ERlF tLDEN (Devamla) — Ohalde ormanlar dahilinde yangmlan men icin teklif edilen vesaite tekaddiim eden bir nokta arzedecegim.
Bu yangmlarm zuhuruna mani olmak elbette
muhimdir. Fakat ormanlar dahilindeki yangm
baslangicini gorebilmekte elbette muhimdir.
Bunu, 52 nci madde mucibince, beher bin hektara tayin edilecek bekciier goreceklerdir. Evvela,
ovalik arazideki kbylerde mahsulatm dusnrianlar
tarafindan yakrimamasi icin Rusya ve Macaristanda ovalik yerlerde bir usul kabul edilmistir.
Kule yapmak.
Bizde de ormanlar iginde veya civarmda bu
sekilde kule yapmak ve bekcileri oralarda
oturtmak faydali olacaktir. Bu kabil kuleler
yalniz yangm zuhurunu gormek icin degil, ayni
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samanda, bundan e w e M celsede Rahmi Bey
arkadaiimni itiraz ettigi miihim madde igin de
lazimdir. 0 kulelerden, harb esnasmda, diisman tayyarelerinin geldigi daha kolaylikla goriUebilir. ttQiincii bir faydasi da elbette ormanlarm haritalan almmak lazimdrr. Bu, muhtelif
maddelerde tasrih edilmistir. Bu ameliye igin
nirengi noktalarma ihtiyac, vardn*. Yiiksek mevkilerde bulunan bu kuleler, haritalar igin, nirengi noktasi teskil edebilirler. Arzmi bundan
ibarettir.
BALKAN — Madde hakkinda tadilname vardu. Okuyoruz.
Yiiksek Reislige
Yangm sondiirmege gidecek olanlarm miistacel zamanlarda kamyon iicretleri de verilir.
Bolu
Ismail Hakki
M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) —
Yangm esnasmda yangm mahallerine gidecekler, muayyen tarifeli vesaitle hareket ettikleri
takdirde, bu vesait nakliye iicretini orman idaresi verecektir, Fakat boyle olmayib da muayyen tarifeli vesait bulunmayib ta, yangm mahalline gidebilmeleri ve gabuk yetismeleri igin
mahallinde dig-er vesait tedariki zaruri bulunursa bu vesaiti ancak Hiikumet tedarik edecek ve ondan sonra gideceklere buyurun denecektir. Biz bu maksadla buraya, diger nevi
vesaitin de parasi verilir, kaydini koymadik. Qiinkii yangmi sondiirmege mahsus, biitce formiiliinde, orman idaresinin daimi bir fash mahsusu bulunacaktir. Orada para olacak, bu sekilde yangm sondurmek igin alelacele lazim olacak
biitiin vesaiti nakliye veya diger seylerin parasi
buradan verilecektir. Arkadasimizm bu teklifini metni maddeye koyacak olursak, bu mukellefiyete ben de dahilim diye, eline her hangi bir
vesaiti nakliye gegiren adam kofub oraya gidecek, faydali faydasiz her kes Hukumete miiracaat edecek ve bir gok paralar isteyeceklerdir.
Bu paralarm bdenmesine de imkan olmayacaktir. Fakat bu demek degildir ki, yangm zuhurunda orman idaresi alelacele vesaiti nakliye ile
gidilmesi halinde para vermeyecek. Bu otedenberi de bbyle yapilmakta ve parasi Hiikumetge verilmektedir. Hukumetin resmi memurlari pazarligi yapsmlar, ondan sonra oraya gidecek vesaitin parasmi versinler. Biz bu cihe
ti, arkadsmuzm dedigi gibi, serbest birakmak
istemedik. Zaten maddeden de anlasilryor ki,
bir Qok Hiikumet memurlarmi bu isle alakadar
kildik. Bunlar bu isle mesgul olacaklar, vesaiti
nakliyeyi temin ve tedarik edeceklerdir. Binaenaleyh enciimen bu tadile liizum gormeraektedir. Takdir heyeti celilenindir.
Diger bir arakdasim da yangm kulelerinden
bahsettiler. §iibhe yok M, ormanlarm korun-
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masi ile me§gul olacak olan Orman miidiiriyeti
umumiyesi bu gibi seyleri imkan buldukga yapacaktir. Bunu kanunla ayrica tasrih etmege
luzum yoktur.
tSMAtL HAKKI UZMAY (Bolu) — Raif
Karadeniz arkadasim dediler ki, Hiikumet memurlan bunu temin ederler. Gegen sene olmus
bir §ey anlatayim: Ayastan civarda gikan bir
yagma aoele jandarma gbndermek iktiza etmis,
jandarma kumandam para bulamamis, vesaiti
nakliye parasmi kendi kesesinden vermi§, aradan seneler gegtigi halde parasmi alamamis.,
nihayet diiyuna kalmis,tir. Rica ederim kardeslerim nasil olur? En gok lazim olacak madde budur (Dogru sesleri).
tSMET EKER (Qorum) — Bu madde muayyen tarifeH vesaitin ucretinin haddi asgariye indirilmesini temin ediyor, fakat burada diger
vesaitin kullanilmamasi igin manii hukum yoktur. Biitiin vesait kullanilabilir, iicretler dahi
butgeye konan masarif faslmdan bdenecek demektir. Bunun kisa bir formiile konmasi, mutlaka parayi pesinen vermek demek degildir.
Yoksa biltiin vesait kullanilir. tJcretler oranm
biitgesine konan paradan verilir.
REFtK INCE (Manisa) — Kanunda sarahat
olmadikca hie bir miiessese para sarfedemez.
Ismail Hakki arkadasimizm teklifleri dogrudur
ve maslahata muvafiktir.
BASKAN — Okunan takriri reye arzediyorum. Nazari dikkate alanlar ... Almayanlar ...
Nazan dikkate almmistir. Madde enciimene verilmistir.
DOKgAN tKtNOl MADDE — Yangm sbnduruliirfcen sakatlananlara sakatlik derecesine
gore ve blenlerin ailesine, polis ve jandarma
efradma verilen tazminat kadar Devletce para
verilir. Yaralananlar en yakm hastaneye sevkedilirler. JBiitiin hastaneler bu gibi sakatlananlan hemen kabule mecburdur. Devlet ve amme
muessesesi hastanelerinde bunlar parasiz bakilir. Hususi hastanelerde bakma parasmi orman
idaresi bder.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
DOKSAN UQttNCtJ MADDE — Orman yangmlan igin gekilen telgraflan, telgrafhane, demiryol istasyon memurlan parasiz ve acele gekmege ve telgrafi alan memurlar da bunu hemen
mahalline gbndermege mecburdurlar.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ...
Madde kabul edilmistir.
DOKSAN DdRDttNCtJ MADDE — Mahalli
Hukumetin veya orman memurlarmm sevk
kagidi ijzerine istasyon memurlan yangm sondiirmek fftzere gidecek olanlan asker tarifesile
ve mahsubu bilahare yapilmak ttzere yangma
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civar olan mahalde iidirmek sartile yolcu veya
mars,andiz katarile gbndermege mecburdurlar.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reye arzediyorum Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmistir.
tfguncii fas*l
Ormanlardaiki artiklarm temizlenmesi
DOKSAN BE§lNOt MADDE — Butun ormanlarda yapilacak kesimlerden kalacak ve zarar verecek olan artiklarm ya ormanm bos
mahallinde toplatilmasi veyahud orman haricine gikanlmasi mecburidir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Dbrdttncu fasil
Orman miemurlarinm tahlifi ve silah tasmia
Haklan
DOKSAN ALTINOI MADDE — Biitiin orman muhendis, fen memuru, idare koruma memurlan vazifeye baslamazdan ewel bulunduklan kaza veya vilayet merkezlerindeki sulh
hakimleri tarafindan yemin ettirilerek buna dair kendilerine bir vesika verilir.
Yemin : Vazifemi ifa ederken Ciimhuriyet
kanunlarmin hukumlerinden aynlmayacagmia,
dogruluk ve namuskarlik icablarma riayet edecegime and igerimi: s.eklinde olur.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
DOKSAN YEDtNCt MADDE — Butun ormanlarda vazife gbren memur ve mustahdemler
memuriyet derecelerine gore §ekilleri nizamnarae ile tesbit edilecek elbise giyeceklerdir.
Bunlarm her birisi Orman umum miidurlugiince verilmis bir hiiviyet ciizdani ta^iyacaklardir.
BALKAN — Miitalea var ml? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
DOKSAN SEKlZtNOi MADDE — Orman
muhendis ve fen memurlarile bekgi basilar ve
bekgiler Hiikumetin segecegi bir silah ile teghiz
olunurlar.
Orman bekgileri ve bekgi basilan orman suglanna aid delilleri bir zabit varakasile tesbit
musaderesi icab eden mallari zapta ve icabmda
sug faillerini yakalamak vazifesile mukelleftirler.
Orman bekgileri ve bekgi basilan kendi mmtakalari dahilinde her nevi sug faillerini yakalamakta, zabitanm taleb edecegi muaveneti yapmaya da mecburdurlar.
M. M. RAlP KARADENIZ ( Trabzon ) —
Bu maddenin birinci fikrasmda bir noksan vardir. Maddenin birinci satinndaki «Orman miihendis ve fen memurlarile» ibaresinden sonra
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«tdarece miinasib goriilecek diger memurlar»
ibaresi girecektir.
BALKAN — Enciimenin istedigi Have yapilmigtir. Miitalea var mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul
edilmigtir.
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Her sinif orman bekgi ve bekgi bagilan muvazzaf olduklan orman mmtakalarmda av tezkeresi olmayanlarm ve orman idaresinden izin almami§
olanlann avlanmalarmi meneder ve zabrtai saydiye nizamnamesi hiikmiine gore bu gibilerin
av silahlarmi dahi musadereye salahiyetlidirler.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?... Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir.
YttZttNCtJ MADDE — 98 nci maddeye gore
silah tagrmaya salahiyeti olan orman memurlari kendilerine verilen silah ve levazimmi temiz
tutmaga mecburdurlar. Bunlan hig bir sebeb ve
bahane ile bagkalarma veremez ve satamazlar.
Aksi harekette bulunanlar inzibati cihetten
2049 numarali kanun hukumlerine ve cezai cihetten de Turk ceza kanunu hukumlerine tabi
tutulurlar.
BALKAN — Miitalea var mi?... Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir.
YtJZ BtRtNCt MADDE — Silah tagrmaya
salahiyetli olan orman memurlari ancak Tiirk
ceza kanunumm 49 ncu maddesinde yazili hallerde silahlarmi kullanabilirler.
BASKAN — Miitalea var mi?... Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir.
YttZ iKlNOt MADDE — Umuma mahsus ormanlarla hususi ormanlardaki bekgi ve bekgi
bagilan dahi Devlet ormanlarmdaki bekgi ve
bekgi bagilarm vazife ve salahiyetlerini haizdirler.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?... Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir.
Beginci fasil
Cezai hiikiimler
YttZ ttgttNCtt MADDE — Bu kanunun ikinci maddesine gore agag katiyati orman idaresinin iznine tabi tutulan mmtakalardaki agaglan
bu idareden izin almadan kesenler, sokenler veya bu agaglarm kurumasmi icab ettirir igleri
yapanlar ceza kanununun 516 nci maddesinin
1 nci fikrasmda yazili ceza ile cezalandrnlrr.
Eger bunlan agaglarm sahibleri yaparlarsa bir
aya kadar hafif hapis veya 20 liradan 100 lirava kadar hafif para cezasma mahkum edilirler.
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BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?..

REMZt GtfRER (Gazi Anteb) — Orman islerine verilen ehemmiyetle bu ceza faslmda okudugumuz maddeler miitenasib degildir. Ormanda islenen suglarm agag kesimi ve agaglara kargi gftsterilen kayid azligmin neticesi olarak cezai hiikumlerin gerek siddet ve gerekse usul ve
siirat noktasmdan farkli bulunmasi icab ederdi. Memleketimizde gimdiye kadar ormancilik
ve ormanin muhafazasma verilen ehemmiyetin
azligi, hususile bu kanunla kabul ettigimiz yeni
hiikumlerin intifa hakkmi kaldrrisma gore, orman iizerinde sug igleyenlerin gorecekleri ceza
ve haklarrndaki usulii takibin siirati noktasmdan, bizi aldigrmiz hususi hiikiimlere sevketmesi
iktiza ederdi. Bunu maddede goremiyoruz. Alelusul ceza, bir ihbar veyahud bir zabrtla, sahid-.
lerle, bildigimiz diger suglarm takib ettigi yollari takib ederek, neticeye varacak, tatbik olunabilecektir. Zannederim ki, memleketimizde
orman iizerinde heyecan ve asabiyet, son zamanlarda baslamig oldugundandir ki, bu cezalar ve
cezalarm tatbik sekilleri hakkmda genis hiikiimleri bu layihada goremiyoruz. lleride ormana
muhabbeti artmis olacagma gore bu hiikiimler
giiphesiz bize gelecektir. Ancak hig olmazsa diger memleketlerde tatbik edilen hiikiimlerden
ki, bunlarm her birisinin ayri hususiyetleri oldugunu igitiyoruz, hirer niimune alarak memleket igin hig olmazsa konulmasi icab eden hiikiimlerin konulmasi igin lazrmgelen tedbirlerin
almmasmi rica derim. Ihtisas enciimeni buna
liizum gormiiyorsa, ileride gelecek olan kanunda bunun diigiiniilmesini Hiikumetten temenni
ederim.
TAHSlN SAN (Aydm) — Ormanlarda: katiyat icrasmdan ve sirkatten miitevellid ceza
Ian bendeniz ihtiyaca gayri kafi gdriiyorum.
Aydm vilayetinde son senelerde yiizlerce sirkat
olmug, mahkemeden ilami almmis, orman idaresinin de elinde senelerce takib edilmis bir takim
hiikiimler vardrr. Fakat bunlar hemen hemen
neticesiz kalmaktadrr. Qiinkii ormanlarm civarmda yasayan, ormancilik ve kerestecilikle geginen Tahtaci dedigimiz koyliiler ormana girer,
hirsizlik yaparlar. Eger korucunun kendilerini
gorecegini hissederlerse kestikleri agaglan orada brrakrrlar, kagarlar. Orman memurlari bu
kesilmig olan agaglan goriir, takibata baslar.
neticede bu arzettigim tahtacilar, filan adam
yapti diye iglerinden birisini suglu gosterirler
ve onun aleyhine sahadette bulunurlar. Kendilerini muahezeden kurtarmak igin, sen hapiste yat biz sana bakariz, derler. Icra srrasi gelince, kuwetli bir delil bulunmadigi igin verilen
cezaya gore, 1 hafta on gun hapsedilirler.
Fakat orman idaresi o hiikmii almak igin
bir hayli ugragrr ve ihtiyar ettigi masraflara
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mukabil eline bir §ey gocmez. Binaenaleyh bunlar igin, bu senelerde hasil olan tecriibelerden
ilham alarak, bazi hiikiimler koymak lazimdir.
Yoksa §imdiye kadar olanlar bundan sonra da
olacaktir. Mahkemeler ugra§acak, orman idaresi
ugrasaeakk avukatlar tutulacak, masraflar yapilacak.. Fakat i§ hiikme iktiran edince ortada
miisbet bir netice bulunmayacaktir. Binaenaleyh konulan hiikiim efradini cami, agyarmi
mani bir hiikum degildir.
BASK AN — Ba§ka soz isteyen var mi?
M. M. RAtF KARADENlZ (Trabzon) — Arkada§larim, cezai hiikiimlerde konulan cezalarm
azligmdan ve suglularm hususi ve seri bir usulii muhakemeye tabi tutulmadigmdan §ikayet
ettiler. Halen mevcud olan orman suglarma aid
cezalan biz, bu kanunla bir az daha arttirmis,
bulunuyoruz. Mesela ormanlarda irtikab olunan
suclarm en muhimmi agag katetmektir. Mevcud olan ceza hukiimlerine gore, bu gibi suglulara, bir haftadan bir aya kadar hapis ve ayrica
cezayi nakdi verilirdi. Biz cezayi nakdi ile beraber bir a#dan alti aya kadar da hapis cezasmi
kabul ettik. Diger nevi orman suglarma aid cezalar da bu §ekilde kismen arttinlmis ve bazilari da hig mevcud degilken bu kanuna konmus,tur. Biz, bunlan korken sunu dii§imduk: Cezanm §iddetli olmasi suclunun miitenebbih olmasim temin etmez. Cezanin en biiyiik tesiri, suclunun behemehal yakalanip az veya 50k muhakkak cezalandinlmasmdadir. Diger bakimdan
ceza verilirken ayrica bir de adalet hissini gbz
onunden uzaklastirmamak lazimdir. Bir agag
kesti diye her hangi bir kimseyi agir bir cezaya
maruz birakmak adalet hissinden uzaktir ve
daima tatbikatta gorulmustur ki hakimler huzurlarma getirilen mucrimin i§lemi§ oldugu sucun cezasmi kanunda gok agir gbrdiikleri takdirde, alelekser, onlari beraet ettirmi§lerdir. Zira 0 agrr cezayi vermek, hakimin vicdamni sizlatmistir. Biz, bu miilahazalarla bu cezalan sucun mahiyetine gore adilane olacak §ekilde derece derece tayin ve tatbik etmegi daha faydali
bulduk.
Arkada§im gene deliler ki, hususi ve seri bir
muhakeme usulii ihdas etseydik. thdas olunacak
her hangi bir seri muhakeme usulii mutlaka
haktan bir seyin kaybedilmesini intac eder.
Biz, bu gun elimizde bulunan mevzuat ve usulii
muhakemeye tarn manasile sadik kaldik. Ondan
bir az fedakarlik yapmak, mutlaka hak namina,
bir seyden fedakarlik yapmak demek olacaktir.
Bu suqn isleyenler veyahud bbyle bir cezaya maruz bulunacak olanlar, tasavvur etmelidir ki, daima bigare koyliilerdir. Seri bir usulii muhakemeye tabi tutarsak haklarmi miidafaa
edemeyib nahak yere perisan olacaklardrr.
Hulasai maruzatmi sudur ki, ceza hiikiimleri tamamile memnu islerin yapilmamasmi karsilayabilecek derecededir, encumeniniz bunlan I
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bu sekilde ve bu miilahaza ile tertib etmistir.
Ayrica seri bir muhakeme usulunii de icabli ve
zaruri bulmamistir.
BALKAN — Baska mutalea var mi?
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YUZ DORDtJNCtJ MADDE — 17, 18, ve
19 ncu madde hiikumlerine gore zati ihtiyaglan
igin kdndilerine verilen kerestelik agag veya
mahrukati baskasma satanlar, satilan seyin mikt a n nazan itibare alinarak 100 liraya kadar hafif para cezasile cezalandirilir.
BASKAN — Mutalea var mi?
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YttZ BESflNCl MADDE — Ormanlardaki
yas agaglarm kabugunu soyanlar ve bu agaglari
yaralayanlar, boganlar, tepelerini veya tekmil
dallarmi koparanlar veya kesenler bunlardan cir a ve yalamuk cikaranlar, burg alanlar, orman
ortusiinii kaldiranlar, ormam toprap;mi kuvvetlendirmek igin dikilen her gesid nebatlan zedeleyenler veya koparanlarla ruhsatsiz agag kesenler
yapilan zararm ehemmiyeti nazari itibare almara;V. bir haftadan alti aya kadar hapis ve bes liradan bes yiiz liraya kadar agir para cezasile
cezalandirilir. Agag kesmeden gayri hallerde
yapilan zarar cok hafif olursa yalniz para cezasi
hiikmedilir. Bu suretle gikanlan agag ve mahsullerin musaderesine de karar verilir. Taleb
halinde ayrica tazminata da hukmolunur. Bu
tazminat Devlet ormanlari igin yapilan mmtaka
tarifesinde gbsterilen bedeldir.
TAHSlN SAN (Aydm) — Orman yangmi
olunca faili bulunamazsa 0 koy ahalisini, asireti
veya kabileyi tamamen tazminle mesul tutmahdir. Ciinkii o civar halki bu is.in failini bilir.
Kendisi tazmin edecegini diisuniince de onu ele
verir. Baska memleketlerde ormanlara bir adamm prirmesi bile orman memurunun mezuniyetine tabidir. Boyle kolay kolay her kes ormana
dahi giremez. Bu suretledir ki, ormanlarda bir
takim yangmlar oluyor. Bu yangmlar hep cobanlarm, koyliilerin, sunun bunun oralarda dolasmasmdan ileri geliyir. Dikkatsizlik yiiziinden orman yanryor ve kesiliyor.
Binaenaleyh
bunlar hakkmda bir hukiim olmak lazimdir.
Hatta ekseriya suglan kby ahalisi miistereken
yapar ve birisine derler ki, sen bu hiikmii kabul et, biz seni ele vermeyiz. Eger tutulursan
biz seni besleriz. Zaten 0 adamm da bir seyi
yoktur. Bunu yapar. Bu sekilde bu giin Aydm
mahkemelerinde yiizlerce hukiim vardir. Binaenaleyh bu dedigim sekil kabul edilirse bunlan n bnii bir dereceve kadar alinmis olur.
M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Orman bekcileri, bu kanuna nazaran 3 misli artmaktadrr. tyi bir takib ve bundan baska bu
kanunla ittihaz olunan muayyen tedbirler tat-
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zasile cezalandrrrtrr ve fabrikanm islemesi meink ediUnce, zannediyoruz M, suclularm yakalanmasi giig olmayacaktir. Pakat bu dururken I nedilir. Bu yerlerde izinle yapilan fabrikalarfevkalade tedbirler nevinden, civar olan butiin | dan gikan zararli gazleri orman idaresince tayin
olunacak miiddet iginde izale etmeyenlerden
koyluleri cezadide etmek adalet ve hakkaniyet
50 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasi
prensiblerine muvafik olmadigi igin boyle bir
alinir ve zarar izale edilinceye kadar idarece
seye liizum gormedik.
fabrika islemekten menolunur.
TAHSlN SAN (Aydm) — Fakat bunu da
BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var
bilmeliyiz ki, ormanlarma hayran oldugumuz
memleketler boyle yapryorlar ve bu sayede or- mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenmanlarmi kurtarmislardir,
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kaYttZ ON BIRlNCt MADPE — 28 nci madbul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
dede yazili isleri izin almadan yapanlar Turk
ceza kanununun 526 nci maddesinin 1 nci fikYtJZ ALTINCI MADDE — Gegen maddede
rasmdaki ceza ile cezalandirilir ve agilmis olan
yazilan isleri orman sahibleri yaparsa yapilan
zararm miktarma gore bir haftadan ug aya ka- ocak kapattirilir.
dar hapis veya 5 liradan 500 liraya kadar agrr
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
cezayi nakdi ile cezalandmlrrlar.
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenBALKAN — Madde hakkmda miitalea var
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ...
YtJZ ON iKlNCt MADDE — Devlet gekiciKabul edilmistir.
le damgalanan agaglan keserken bu damgayi
YtJZ YEDlNOl MADDE — izin almadan
34 ncii maddede yazili sekilde dip kiitiikte birak23 ncii maddede yazili isleri yapanlarla bu issmayan veya yiiksek kesenlerle nakliye tezkeresi
leri yapmasi igin orman idaresince tayin olunaalmaksizm ormandan agag gikaranlar ruhsatsiz
cak sartlara riayet etmeyenler bir aya kadar
agag kesenlere verilecek ceza ile cezalandirilir.
hafif hapis veya 30 liraya kadar hafif para ceNakliye tezkeresiz gikanlan agaglarm musadezasile cezalandirilir ve bu suretle gikarilan
resine de karar verilir.
mahsullerin musaderesine de karar verilir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenmi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi-ftir.
YtJZ ON UgttNCU MADDE — Ormanda
kesilen agaglardan yapilacak tomruklari damYttZ SEKiZINOi MADDE — 24 ncii maddegasiz olarak istif mahalline veya baska tarafa
ye gore izin almadan ormanlarda maden veya
gotiirenlerle her nevi ormanlarda 41 nci madde
tas ocaklari aganlar elli liradan iki ytiz liraya
hukmiine muhalif hareket edenler 5 liradan 25
kadar agir para cezasile cezalandirilirlar ve
liraya kadar hafif para cezasile cezalandirilir.
agtiklan oeaklar kapattrrilrr baskaca zarar
Damgasiz nakledilen tomruklarm musaderesine
gebms ise tazmin ettirilir. Izinle bu nevi ocakde karar verilir.
lari aganlar tayin olunacak tedbirlere riayet
etmezlerse bu cezanm yarisi hukmolunmakla beBALKAN — Madde hakkmda miitalea var
raber bu tedbire riayet edilinceye kadar ocakmi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenlari idarece islemekten menolunur.
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
YtJZ ON DORDtJNCtJ MADDE — 42 nci
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenmaddeye gore izin almaksizm her nevi ormanler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
lara kasten hayvan sokanlar, sokulan hayvan
YtJZ DQKiUZUNCU MADDE — 25 nci madadedi nazari itibare almarak bir aya kadar hafif
dede yasak oldugu yazili isleri yapanlarla bu
hapis ve 50 liraya kadar hafif para cezasi ile
maddede yapilmasi izne bagli isleri izinsiz yacezalandirilir. Kayidsizlik ve teseyyub eserile
panlar 15 giinden bir seneye kadar hapisle cezahayvan girmis ise veya mezkur maddede yazili
landirilir ve taleb halinde zarar varsa tazminasurette gosterilecek sart ve tedbirlere riayet
ta da hiikmolunur.
edilmemisse yalniz para cezasi hiikmolunur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden- mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YVZ ONUNCU MADDE — tzin almadan
YtJZ ON BE§lNCl MADDE — Ormanlarm
26 nci maddede yazili yerlerde fabrika yapan- iginde veya yakmmda ates veya yangm alameti
lar 100 liradan 500 liraya kadar agir para ce- goriibde bunu 88 nci maddede yazili yerlere
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haber vermeyenler veya sondiiriilmesi miimkiin
olubda bunu sbndiirmeyenler 50 liraya kadar
hafif para cezasile cezalandirilir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyiinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YtJZ ON ALTINCI MADDE — 89 ncu maddeye gore ormanlarda vukua gelecek yatngmlari sbndiirniek icin salahiyetli niemurlar taraf indan yangm mahalline gitmeleri emrolundugu
halde gitmeyenlerle gidibde galis,mayanlardan
kaymakam veya valinin kararile 5 liradan 10
liraya kadar hafif para cezasi almrr. Bu kararlar katidir. Mezkur maddede yazili memurlardan
yangm yerlerine yardimci gbndermeyenlerle
alaka gbstermeyenler Turk ceza kanununun
230 ncu maddesinin 2 nci f ikrasma gore cezalandirilirlar.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyilnize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YtJZ ON YEDtNCl MADDE — Muhafazaya
ayrilmis ormanlarda ormanlara muteallik suglan isleyenlerin miistahak olacaklari ceza iigte
birden yariya kadar arttrrilarak hiikmolunur.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyi|:iize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YtJZ ON SEKlZlNCl MADDE — 63 ncu
maddede yazili miiddet iginde ormanlarmm
sinirlarini muayyen isaretlerle belli etmeyen
orman sahiblerinden 20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasi almir. Bu cezanm infazindan sonra alti ay igilnde yine bu mukellefiyeti ifa etmezlerse verilecek ceza elli liradan
eksik olmaz.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyimize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YtJZ ON DOKUZUNCU MADDE — Hususi
orman sahibleri 73 ncii madde hiikmiine gore
miikellef olduklari agaglandirma ve imar islerini tayin olunacak miiddet iginde verilecek
plan dairesinde yapmadiklari ve 95 nci madde
hiikmiine gore temizleme miikellefiyetini yine
tayin edilecek miiddet igilnde ifa etmedikleri
takdirde kendilerinden 10 liradan 200 liraya
kadar hafif para cezasi almrr. Bu cezanm infazmdan sonra kendilerine yeniden verilecek miinasib miihlet iginde yine yapmazlarsa bu isler
ormajn idaresi taraf mdan yapilrr ve masrafi kendilerinden almrr.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YtJZ YtRMlNCt MADDE — 105, 106, 107,
112, ve 113 ncii maddelere gore musaderesine
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karar verilecek olan mallari bunlarm kanunsuz
olarak kesildigini, nakledildigini veya toplandigmi bildigi halde satin alanlar, tasryanlar,
i^leyenler, kabul edenler veya gizleyenler bu
mallarm miktarma gore bes liradan 200 liraya
kadar agrr para cezasile cezalandrrilrr ve mallarm bunlarm elinden musaderesine karar verilir. Musadere olunacak mallari tasryan vasitalar dahi sugta medhali olmayan kimselere aid
olmamak sartile zapt ve musadere olunur.
SIRRI iQdZ (Yozgad) — Kanunun mazbatasmda, muhalif kaldigim kisrm igin, noktai
nazanmi muhafaza edecegimi is,aret etmistim.
Bu maddenin sonunda bir frkra vardir. «Vesait musadere olunur» bunu enciimende bendeniz
teklif ettim ve arkadaslar da kabul ettiler. Hakikaten vesait musadere edilmezse bilhassa kiitiik gikarmak meselesinde kagakgiligrn bniine
gegilemez.
Arkadaslar her vakit gbriirler. §ehre yiiklerle kiitiik gelir. Orman memuru bunu yakalar
depoya brrakrr. is okadarla kalrr. HalbuM biitiin vesait musadere edilecek olursa kagiikgilik
kalkar. Ben hatirlamryorum. Arkadaslar latirlarlar mi? Eger vesait musadere edilinte aid
olmamak sartile - burada olmak sartiledir - §u
halde demek oluyor ki kiitiik nakleden bir vesait musadere edildi mi bu hayvan wenin mi,
baskasmm mi, senin degilse al, sana izin verdim, denecek ve muvazaaya da yol agacaktir.
Boyle bir kaydm gegip gegmedigini ben hatirlamryorum, eger arkadaslar hatrrlryorlarsa bu
kaydm buradan gikarilmasmi teklif ediyjrum.
ALI §EVKET ONDERSEV (Giimiisane) —
Enciimende konu§uldugu vakit biz de, Bay Srrn gibi, vesaiti nakliyenin musadere edilmesini
taleb etmi^tik. Kagakgilik kanunu mucibince,
yarrm kilo tiitunu torbasma koymus. giderken
onun beygirini yakalayib satryoruz. Bu, s^ihsa
aid bir seydir. Fakat ormandan kesmis, yiiklemis. gidiyor. Soruyorsunuz, bu hayvan Mmiu
diye, Kiracmm diyor. O halde musadere edilmez diyorsunuz. Sebeb ne? Esasen hayvan sahibleri kagakgilan biliyorlar ve ona gore pazarlik yapryorlar. Onun igin bu vesaitin yalniz
kagakgrya aid olursa musaderesi ve kiraciya aid
ise brrakilmasi dogru olmaz. Diger maddclerdeki hukumler bunu oksar ruhtadrr.
M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) —
Miinakasa mevzuu olan mesele sudur : Ormanda ruhsatsiz agag kesilmistir. Bu agaoi tasxyan
vesaiti nakliyenin kime aid olursa olsun, musadere edilmesi keyfiyetidir. Bu gunkii mevzuatta vesaiti nakliye musadere edilmemektedir. Sadece bu sugu isleyenlere ceza verilmektedir. Enciimende bu i§ mevzubahs edildi ve munakasa
olundu ve neticede denildi M, bu gibi kagak kereste ve saireyi tasryan vesaiti nakliye de miisadere olunsun. Ceza kanununun umumi biikutnlerine gore, bir sug irtikabmm neticesi olaiak
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veya onunla sug is>nen her hangi bir alet veya
vasrtai nakliye bulunursa musadere edilir. §>u
sartla M, musadere edilecek olan vesaiti nakliye, sugu i§leyen veya sugla alakah olan adama
aid olsun. Sugu isleyen adama aid degil, sugla
katiyen alakasi olmayan bir adama aid bulunuyorsa, ceza mahiyetinde olan musadere keyfiyetini kanunumuz katiyen kabul etmemektedir.
Kagakgilik kanununda bu nevi vesaiti nakliye,
kime aid olursa olsun, musadere edilmektedir.
Fakat biz, hig sugla alakasi olmayan koyluleri
agag katiyati ile miinasebati bulunmayan koyliiler, belM yegane madari mai^eti bu nakliye
hayvani olan koyliiler igin bu kanuna o kadar
agrr hiikiim koymak istemedik. Kagakgilik kanunu gibi fevkalade tedbirler ittihaz etmi§ olan
kanuna, bu kanunu benzetmek istemedik. Olurya kom^usudur, onun hayvanmi alib gotiirmu§tiir. Fakat bir hayvan yiikii odundan dolayi,
sugla hig bir alakasi olmayan koyliilerin hayvanmi musadere etmek gok agir olur. Onun
igin ceza kanununun umumi formiilunu buraya
koymu§ bulunuyoruz.
Arkadasjm diyor M, bu sekilde kagak orman hasilatmi ta§ryan vesaiti nakliyeye bekgi
tesadiif ederse sahibine soracak, bu hayvan Mmindir? Kagakgi da, benim degildir, diyecek,
bekgi de hayvani brrakacak. Hayir bekgi hayvani birakmayacak! Hilafi sabit oluncaya kadar
bekgi o hayvani, suglunun addedeoek, suglu da
vesaiti nakliyenin kendisine aid olmadigmi mahkemede isbat etmege mecbur olacaktir. Mahkeme vesaiti nakliyenin sugla alakasi olmayan
birisine aid olduguna karar verirse, bu vesaiti
nakliye sahibine iade edilecektir. Binaenaleyh
enciimeniniz bu miilahazalarla maddeyi bu sekilde hazirlamis. ve yuksek heyetinize arzetmisy
tir. Takdir Yuksek heyetinizindir. Nasi! tasvib buyurursaniz biz maddeyi o $ekilde degistiririz.
Yuksek Ba^kanliga
Maddeden (Sugla medhali olmayan kimselere aid olmamak §artile) fikrasmm tayyini teklif
ederim.
Yozgad
S. tqbz
SIRRI IgdZ (Yozgad) — Takririmi izah
edeyim: Ormam kesif olan yerlerde vazife gordugiim igin ormancilikta ne gibi suglar oldugunu ve onlarm ig yiizlerini, hilelerini takdir
ediyorum. Mesela bir koylii katiyat yapar, mahkemeye gelir itiraf eder, komsulari da sahadet
eder. Ben filan vakit, mesela kasiimifii falan gtinu
oradan gegiyordum, filan adam agag kesiyordu der. Hakim tbakar 6 ay olmus, muriiru zaman vardir der geger.
Ikincisi, komsusundan merkeb alacaktir. Komsusu onun ne yapacagmi ve ormana nigin gidecegini pek ala bilir. Binaenaleyh o fiilde miisterek-
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tir. Sonra mahkemeye gidecelc, kendisine aid oldu^
gnnu isbat edecek curmun mahiyetine tesiri kaybolacaktir. Binaenaleyh takririm nazari dikkate
almrrsa matlub hasil olur. Aksi takdirde orman
kanunundan beklenen matlub netice almamaz.
Hayvannni aldi amma, yapacagi isten haberim
voktur demesi kafi gelmemelidir. Madem ki
bunu yapmistir, suglu tazmin etsin diye dava
edip hakkmi alabilir.
(Sirri Icozlin takriri tekrar okundu)
BASKAN — Bu tadilnameyi reyinize arzediyorum. Nazari dikkate alanlar ... Almayamlar ... Nazari dikkate alInmamI§t^,.
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmevenler ... Kabul edilmii-ftir.
YUZ YlRMi BlRINCt MADDE — Ormanlardan verilen agag ve sair mahsulatm, tayin edilen miiddetler iginde makbul mazereti olmaksizm
gikarmayanlarm bu mallari orman idaresipice
ya istif mahalline veyahud da miinasib bir mahalle naklettirilir ve masrafi kendilerinden alinir. Keyfiyet mal sahibine yazi ile bildirilir. Ihbardan sonra vuku bulan her turlii zarar ve
ziyandan Devlet mesul olmaz.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi§tir.
Yt'Z YlBMl IKINOI MADDE — Agaglara
vurulan resmi damga ve numaralari bozanlar
ve orman smirlarindaki taksimat ve saireye
mahsus isaret-leri ve levhalan kaldiranlar, belirsiz edenler, yerlerini degi^tirenler bir aya kadar
hafif hapis ve elli liraya kadar hafif para cezasile cezalandirilrr,
BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabui edenler ,.. Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
Ytt2 YlRMt ttQttNCtt MADDE — Orman
iginde kimlerin ne gibi ahvalde ates. yakacaklarina ve bu gibilerin ne gibi tedbirlere riayet
edeceklerine dair nizamnamede gosterilecek §art
ve ihtiyati tedbirlere riayet etmeyerek ates, yakanlar ve ormanlar igine sdnmemif sigara atanlar Tiirk ceza kanununun 566 nci maddesinin
birinci fikrasma gore cezalandirilir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi^tir.
YttZ YlRMl DORDtmOU MADDE — Orman muhendislerinin gosterecekleri liizum iizerine mahallin en biiyiik miilkiye memuru kuraklik veya yangm olub da heniiz sondiiriilmu^ fakai sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemis olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir miiddet igin ormanlara girmegi men ve
oralardaki isleme ameliyatmm tatilini emredebilirler. Bunlara riayet etmeyenlerden 50 liraya kadar hafif para cezasi almir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler .. Kabul edilmijftir.
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REFtK INCE (Maaisa) — Katib Beyden rica etsek de bizim goziimuzle takib edemeyeeegimiz kadtir siiratli okumasalar.
BALKAN — Peki, efendim.
Altmci fasil
Suglarm takibi
YUZ YlRMl BE§lNCl MADDE — Orman
bekgileri ve bekgibasilan orman suglarma aid
tutacaklan zabit varakalarmi zaptedecekleri
alati curaniye ve nakil vasitalari ile derhal bagli oldugu amire gbnderirler. Amir de vakit gegirmeksizin bunlari Cumhuriyet muddeiumumisine tevdi eder. Hiiviyeti
anlasilamayan
suglularr en yakm zabita merkezine gotiirmege
salahiyetlidirler.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YUZ YlRMl ALTINCI MADDE — Bu kanunda cezalari tayin edilen orman suglarma
miiteallik davalar sulh hakimleri tarafmdan g'6luliir.
Orman suglarma aid davalar mahkemelerce
acele mevaddan sayilir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler .., £abul edilmistir.
YUZ YtRMl YEDlNCl MADDE — Orman
suglarmdan dolayi tutulan agag, tomruk, kereste, mahrukat ve sair mahsulat ile nakil vasitalari bekgi ve bekgibasilar tarafmdan zaptedilerek muhaf aza edilmek iizere en yakin belediyeye
veya ko)y muhtarma veya muhtann vekiline bu
da bulunmazsa ihtiyar heyeti azasmdan birine
makbuz mukabilinde teslim olunur. Bunlardan
giiriiyecek ve bozulacak olanlarla muhafazasi
miiskul bulunanlar sulh mahkemesi kararile en
yakin pazar mahalline gotiiriilerek idarenin satis ko:nisyonu marifetile ve agik arttrrma ile
satilir. Masraflar giktiktan sonra geri kalan
para emanet olarak bankaya yatirilir. Mahkemece bunlarm iadesine karar verilirse mevcud
olanlar aynen, satilanlarm bedelleri iade olunur ve nakil masraflanndan baska hig bir masraf alinmaz.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YUZ YIRMl SEKIZINCI MADDE — Orman iginde kim tarafmdan kesildigi veya hazirland^i belli olmayan agaglan ve sair orman mahsullerini orman idaresi usulen satar.
Bunlarm bsdeli irad kaydolunur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
YtJZ YiRIMt DOKUZUNCU MADDE —
Orman bekci ve bakgiba§ilari ormanlar iginde hiiviyeti anla§ilmayan ve hal ve vaziyetleri
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§iiphe uyandiran kimseleri en yakm koy muhtarma veya ihtiyar heyetine veya zabita merkezine goturiip teslime salahiyetlidirler.
Muhtar veya ihtiyar heyetleri de hiiviyetlerini tesbit edemedikleri bu gibileri zabitaya
teslim ile miikelleftirler.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
YtJZ OTUZUNCU MADDE — Ormanlarda
ba§i bo§ goriilen hayvanlar en yakm koy muhtarlarma veya belediyelere makbuz karsiligi
teslim olunur. Hayvan sahibi zuhur edib zabit varakasmi imza ederse hayvan kendisine
verilir. Muhtara veya belediyeye teslimden
itibaren 15 gun iginde sahibi bulunmayan hayvanlar idarece usulen satilarak bedeli bankaya yatirilir. Bankaya yatinldiktan sonra bir
sene iginde sahibi zuhur etmezse bu bedel orman idaresince irad kaydolunur.
Hayvan sahibi bakma masraflarmi odemege mecburdur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
rni? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
YtJZ OTUZ BlRiNCJi MADDE — Orman
suglarmdan miitevellid aramayi icab ettiren
nailer, ceza muhakemeleri usulii kanununun
97 nci maddesinde yazili tehirinde mazarrat
u.mulan hallerden sayilir ve bu aramalan, orman bekgi ve bskgibagilari mezkur 97 nci madde hukmune tevfikan yaparlar.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
m!? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
YtJZ OTUZ iKtNCt MADDE — Bu kanunda cezalari tayin olunan orman suglulan igin
dava miiruru zamani bir sene ve ceza miiruru
zamani iki senedir.
SUKRU GULEZ (Bolu) — Ormanlarda irtikab olunan suclarm tayini uc ayi gegtikten
sonra, ug ay midir, alti ay midir, bir sene
midir kati olarak tayin etmek miimkiin degildir.
Bundan evvel ormanlarda irtikab olunan
cezalarm miiruru zamani iig aydan ibaretti.
Sonra bu miiddet kafi gelmedigi igin alti aya
gikanlmi|ti. §imdi gbriiyoruz ki burada dava miiruru zamani bir senedir.
irtikab olunan bir ciirmii, 7 ay, 9 ay, 10 ay
bekledikten sonra tayin etmek, bir sene iginde
mi, 1,5 sene iginde mi irtikab edilmi§tir, onu
tayin etmek kadar mu§kiil bir §ey olamaz. Biz
Devlet ormanlarmi muhafaza altma aliyoruz,
yeni muhafaza tedbirleri aliyoruz. Orman bekgilerini gogaltiyoruz. Bu itibarla bu ciiriimlerin
miiruru zamanmi 6 aya indirmek her halde iyi
olacaktir.
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M. M. RAlF KAEADENlZ ( Trabzon ) —
Bu kanunda yazili orman suglularmi bir seneye
kadar takib, miiddeiuraumilerin ve orman bekcilerinin salahiyeti dahilindedir.
Arkada§im diyor ki, bir sene goktur, sucun
i§lendigi tarihten itibaren 6 aya kadar suglu
yakalamrsa yakalansm. Yoksa artik yakasini
biraksm. Bu giinkii mevzuatimiz da arkada§imm
soyledigi gibidir. Fakat bunun mahzurlan vardir. Qiinkii bir suglu bazan 6 ay zarfinda yakalanamiyor ve binnetice kurtuluyor. Zaten bu
nevi suglar igin ceza kanunu 5 sene, 3 sene gibi
uzun miiddetler koymu§tur. Biz ise ne 6 ay gibi
kisa, ne de ceza kanununda oldugu gibi, uzun
bir mururu zaman kabul etmedik. Alelumum
takib mururu zamanini bir sene olarak kabul
ettik. Mahkum olduktan sonra ceza gektirilecek.
Bunun igin de iki sene kabul ettik. Yani ceza
mururu zamanini da ceza kanunundaki uzun
miiddetlere tabi tutmayarak iki seneye indirdik.
Delailin ele gegirilmesi igin oldukga uzun bir
mururu zaman ve herkesin uzun miiddet tehdid
altinda kalmamasi igin de kisa bir mururu zaman kabul ettik. Arkada§im dedi ki, bir agag
kesildikten sonra 3 ay gegerse onun ne vakit
kesildigi anlasjlmaz. Burada mutlaka agacin filan giin kesildigi ispat edilecek degildir. Belki
o da bir karinedir amma yalniz mururu zamani
tayin etmekte o fikir hakim olmami§tir. Diger
nevi delail vardir, agag kesilmi§tir, bir tarafa
saklanmi§tir. 6 ay saklanmigtir, ondan sonra
meydana gikanlmi§tir. Nigin 6 ay takib edilmeyince kurtulsun? Enciimen, arkada§imizin takririnin kabul edilmemesini istemektedir. Karar
Yuksek Heyetindir.
REFlK INCE (Manisa) — Mururu zaman,
insan hilkatinin unutma tabiati olmasmm hukukan ifadesidir. Memlekete en biiyiik bir zarar
ika etmis. olan bir adam hakkinda dahi, zamanen
o zararin insanlar tarafindan unutulmu§ olmasi
ve ika edilen bu zarardan dolayi ceza verilecek
kimseye, yapilan zararin unutulmus, olmasindan
dolayi, ba§kalarma bir tesir yapmiyacagi dii§iiniilerek, ceza verilmemesi kanuna sokulmu§ ve
bir mururu zaman tanmmi§tir. Onun igindir ki
biitiin ceza kanunlannda, hususi kanunlarda cezayi ihtiva eden meseleler iizerinde, mururu zaman, mevzubahs olan i§in mahiyetine gore degi§ir. Tiitiin kanununda, kagakgilik kanununda
ceza kanununda, nitekim miizakere etmekte oldugumuz orman kanununda da mururu zaman
ayndir, ayridir. Kagakgiligm ihtiva ettigi mahiyetle ormanin ihtiva ettigi mahiyet arasinda
fark vardir. Ceza kanununun, agir cezayi miistelzim fiillerile, kabahat fiilleri arasmdaki miiruru zamanda da fark vardir.
Birisi §u kadar oldugu halde, digeri §udur.
Burada nazari itibare alinacak blgii, orman davalarmin istilzam edecegi mahiyete gore bulu-
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nacak olgiidiir. Bir sene mi olmalidir, daha mi
az olmalidir?
Simdi arkadaslar; bu orman iizerinde
taassubumuzun ve hassasiyetimizin biitiin etrafh §ekilde gosterildigini gbsteren bu kanundaki ciirmiin heyeti mecmuasi goz oniine almacak olursa, miimkiin olabildigi kadar memurlar tarafundan gabuk yapilip delailin tesbit
edilmesi lazimgelen mesaildendir. Aradan zaman gegtikten sonra, efkari umumiyede bir
intibah husule getirmek igin mururu zamani
uzatmakta fayda vardir. Bilakis herkes tarafindan bitmi§, hallolunmu§, unutulmu§, bilinmemi§ §eyler iizerinde bu suretle tezvirat
dahi yaratmak ihtimali vardir. Bir oduncu bir
merkeb yiikii odununu satmis, koyiine gitmis,, fakat uhdesinde hukuku umumiye namina bir dava tereddiib ediyor. Aradan 11 ay
29 giin gegtikten sonra, Orman idaresinin her
hangi bir memuruna vukubulan bir ihbar iizerine derhal iki §ahid bulacak bir zabit yaparak, 11 ay 30 giin evvelki bir merkeb yiikii
odun satilmi§ olmasindan dolayi bunun isbatinda, bundan mutevellid bir menfaati umumiye telakkisinde bir faydadan ziyade mazarrat vardir. Tensib buyurursaniz, i§lerin
ehemmiyetinin davalarm cabuk ve seri goriilmesinde ve hatta goriilmeyenlerin gabuk olmasmda miimkiin olabildigi kadar mururu zamandaki eski mevcud olan alti aylik ahkami
muhafaza edelim. Bunu muhafaza etmi§ olmakla, bsnce fazla fazla muamelei resmiye ve
bir takim adamlarm tezviratina sebebiyet verilmemi§ olmak noktasmdan adalete daha
uygun olur.
BALKAN — Buyurun Bay §iikrii Giilez.
§UKRtJ GtJLEZ (Bolu) — Refik Ince arkadasm beyanatindan sonra soziimden vaz gegtim.
M. M. RAIF KARADENIZ ( Trabzon ) —
Refik ince arkada§imiz bir sue tasavvur ettiier, bu sug dahi bir merkeb yiikii odundan
ibarettir. 11 ay 29 ncu giinde bu, duyulmu§tur. 0 zaman bu adam hakkinda takibat yapmakta fayda yoktur, dediler. Bu alti ay olursa, be§ ay yirmi dokuz giin aramiyacagimiz
bu sugu be§ ay yirmi dokuz giinden sonra aramakta da vine adalet olmayacaktir. §u muhakkaktir ki alti ay gibi kisa bir mururu zaman bizim umumi ceza kanunumuzda kabahatler igin bile kabul olunmami§tir. Burada
ise alti ay hapsi mustelzim suglar vardir. Daima bir merkeb yiikii odun nazari itibare almamalidir. Bunun iginde agir suglar da vardir. Bir ormanin kiilliyetli miktarda agaglan galmdigi, saklandigi vaki olabilir. Daima
her sug igin ayri mururu zaman konamaz. Bunun igerisine biiyiik suglar da dahildir. §fimdiye kadar yapilan tecriibeler bize gosterdi ki,
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alti ay tykib miiruru samani kabul edilirse bir
50k sugljalar kurtulmakta ve ceza gbrmemektedir. Bazi arkada§lar bir seneyi bile kafi
gdmuyojrdu. Fakat biz bir seneden fazla kabul etmodik ve bu miiddetin maslahata uygun
olaeagrnj zannettik. Bu itibarla Yiiksek heyetinizin takdirine. arzediyoruz.
ZtYA GEVHER ETlLt (ganakkale) — I§in
mahiyetir odun kagakgihgr degil, bir agaci
kesmek iegttdir. Bu, ormani tahrib i§i oldugu
igin takib miiruru zamaninm uzatilmasi isteniyor. Bu noktai nazardan du§unelim. Hak
boyle mi tecelli eder, miiruru zaman miiddeti
kisalirsa mi iyi blur, seklinde du§uniirsek 0
zaman hukuk meselesinden cikar, odun davasi §eklin0 girer. O vakit her hangi bir kagakgiliktan farki olmaz. Halbuki bu, ana vatana kasidi davasidir. Miiruru zaman uzun olsun
ki suclulan takib etmek imkani bulunsun.
Orman ltanununun btitiin mahiyeti, ana vatana vaki olan kasdi, bir an evvel, her tiirlii
vasrta ile ve her tiirlii ceza ile oniine gegmektedir. Onun igin bir sene azdir bile.
REF|K iNCE (Manisa) — Ziya Gevher Bey!
bahsettiginiz ba§tan asagi hukuktur.
ZtYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Refik §evh^et arkada§imiz kanundan cok bahsederler atama (Ziya Gevher Bey) demek kanunsuzdiir. Buraya gelsinler de soylesinler.
(Gulugmteler).
REFlJK INOE (Manisa) — Ziya Gevher Beye, (Ziya Gevher Bey) derim, fakat resmen
yazamam.
BALKAN — Tadilnameyi okutuyorum:
Yiiksek Ba§kanhga
Arzetjtigim esbabdan dolayi 132 nci maddenin asagidaki sekilde tadilini teklif ederim:
Bolu saylavi
§ukru Giilez
Maddede gosterilen dava miiruru zamaninm
6 aydir. §eklinde tadili.
BALKAN — Tadilnameyi nazari dikkate
alanlar... Nazari dikkate almayanlar... Nazari
dikkate almmami§tir.
Madcjeyi aynen reyinize arzediyorum. Maddeyi kabtul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Muvakkat hukiimler
MUVAKKAT MADDE 1 — Miilkiyeti Devletten basjkasma aid ve bu kanunun meriyeti
tarihinde mevcud olan ormanlardan:
A - Oevlet ormanlarma bitisik olanlar; koyliilerin sajhsi mulkiyetinde olupta sahalan mikt a n elli hektari gegmeyenler harig olmak iizere miktajrlari ne olursa olsun,
B - Devlet ormanlarma bitisik olmayanlar;
sahalari miktari bin hektari gegenler Devletge
istimlak olunur.
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Koy ve belediye orta mail ormanlarla mazbut vakiflardan olan ormanlar bu hukiimden
miistesnadir
Bu istimlak muameleleri kanunun meriyeti
tarihinden itibaren nihayet iki sene iginde ikmal olunur.
ISMAIL HAKKI UZMAY (Bolu) — Aziz
arkadaslar, muvakkat birinci madde, ormanciligm en muhim bir derdine deva olmasi igin
yazilmi§tir. Bu kanunun da ruhu mesabesindedir. Memleketimizdeki ormanlar ister Devletin,
ister koyliiniin, ister s,unun bunun elinde olsun uzun zamanlardanberi iyi korunmamis ve
simdiye kadar ciddi bir tedbir almmamis, ve bu
yiizden yurdumuzun ye^illigi her yil korkung
bir gidisle azalmakta bulunmustur. §imdi bunun oniine gegmek igin du^iinulen garelerden
biri de evvela ormanlarda
Devlet miilkiyetinin hukuk
bakimmdan
temini isteniyor, Yalniz bunu temin etmekle maksad hasil olacagma kanaatim yoktur. Qiinki Tiirkiye smirlari igindeki ormanlarm,
yiizde sekseni bugita mimaziiinfih vaziyettedir.
Bunlar bu kanunun basmda Heyeti muhteremenizce kabul edilen smirlama fasli ile tahdide
basandigr zaman evvela karsimiza bu vaziyet
gikacak ve siiphesiz tahdid muamelesini isgal
edecektir. Nitekim bugiin meriyette bulunan orman kanuftiunun 1 nci maddesi ormanlarm tahdidini amir oldugu halde 50 kiisur seneden beri
soyledigim sebeblerden dolayi maalesef tahdid
edilememis. ve mevcud ormanlarm ciheti miilkiyeti tavin ettirilmemistir. Bununla beraber bazi
agik gozler fiizuli olarak gayet geni$ ve rnuhirn
Devlet ormanlarmi yedi tasarrufarma gegirmislerdir. Bu/nlarin ne suretle gegtigi muhterem Ziraat vekili Bay Muhlis bu kiirsude ve muhtelit
enciimeninde de izah etmistir. Bu muhim ve
gok genis ormanlarm kanuni voHarla kurtarilmasT lazimdir. Bunu ormancilik gok arzu eder.
Fakat hakiki hak sahibleri mevcudsa bunlarm
da haklarmi arazide oldugu gibi tanrmak ve
piiriizlu isi kisa bir zamanda halletmek hepimi-.
zin arzu ettigi bir istir. Muhtelit ehciimence bu
islerin kisa bir zamanda halli igin bulunan
gare ufak bir bedel mukabilinde bilumuin sahislara aid ormanlarm istimlakidir. Fakat mal
sahibleri bu istimlak muamelesine baslanmca
feryad etmevecekler mi? 3iiphesiz bin tiirlii gareye bas, vuracaklar ve nihayet giiniin birmde
hakiki kwmetlerinin takdir edilmesiine ve bu
suretle ikinci bir defa da Hazineden milyonlarca
lira almao-a muvaffak olmayacaklarma bizi kim
temin eder? Teskilati esasiye kanunumuz da buna miisaiddir. Bitisik kelimesi oldugu gibi kalrrsa hususi ormanlarda kaza hiikumleri hukiimsiiz kalrr.
Ormanlar bes sene ewel Iktisad vekaletine
bagli iken bu vekaletge hazirlanan ve §urayi
devletten gegerek Meclise sevk ve mutehassis Zi-
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raat enciimenince 50k uzun seneler tetkik edilen kanunla bu meselenin halledilmis sekli vardir ve bu da dordiincu faslm dokuzuneu maddesile tesbit etmistir. Dahilde de baslanilan
yerlerde Tapu ve kadastro dairelerinde oldugu
gibi tek hakimle kurulacak orman kadastro mahkemeleri miinaziunfih isleri inceleyerek ayni
zamanda bu isleri kisa bir zamanda hiikme'ba£layarak tasarruf ve miilkiyet islerinin halledilmesi cok amelidir. Bu en puriizlu isler tahdid
esnasmda yoluna konulmasi lazimken bu puriizlu islerin yalniz istimlak yolile halli miimkiin olacagma kani degilim. Bu yara oldugu
gibi vine kalaeak ve Hukumeti ve mahkemeleri
bu gunkti vaziyetten kat kat fazlasile isgal edecektir ve bu yiizden ormancilikta yine miistakar bir idare sistemi kurulamayacaktir.
tkinci ve miihim mesele de koy baltaliklandrr. Gerek hakiki ve .gerek hukmi sahsiyetlerin
koy civarmdaki baltaliklar igin sahibleri yedinde sened olmadigi gibi orman idarelerinde de
bunlarrn kayidleri yoktur. Bu kanun meriyete
gegince siibhesiz bu koy ormanlan da Devlete
gececektir ve bu suretle uguncii kismi da umumi ormanlar faslma aid hukumler de beyhude
bu kanunun sayfalarmi isgal edecek ve koylulerimiz bu maddelerden istifade edemeyecektir.
1293 harbinden sonra yurdumuza gelen gogmenlerin yerlestikleri yerler civarmdaki ormanlar
bu koyliilerin maisetlerini temin etmek gayesile
kendilerine verilmisti. 50 kusur senedenberi bu
ormanlar bu koyliiler tarafmdan benimsenib babadan evlada intikal etmis ve bu ailelerin maisetini temin vasitasi olmustur.
Bu ormanlar koyliilerin elinden almirsa bunlarrn vaziyetleri ne olacaktir? Bu ormanlan uzun
senelerdenberi bunlar korumustur. Devlete gegince ivi korunacaq'mi zannetmiyorum. Belki de
bunlarrn tahrib ve yanmalarmi tesri etmis olacagiz. Nitekim muhtelit enciimende Durak ve
Atif arkadaslarimiz cok giizel izah etmislerdir.
Bahusus daglik arazide ormanlara ziyani olmayan koyliilerin oturmalarmda ormanlarm imar
katiyat ve nakliyat hususlarmda cok miihim faideleri oldugundan zaruret bile vardir. Bunlar
memleketimizin miidafaasi hususunda faydali
unsurlar oldugu gibi orman islerinin basarilmasmda da miihim vazife ve rolleri vardir. Nitekim eski Avusturya Macaristan Hukumeti Karpatlardaki hududunun miidafaasi icin buralarrlaki ormanlan koyliilere vermistir. Bu giin
Romanyaya intikal eden Transilvanya krtasmdaki ormanlardan 550 000 hektan koyliilere dagitilmis ve muhafazalari da koyliiler vasitasi ile
temin edilmektedir.
Bulgarlarda 2 000 000 hektar ormanlarmdan
1 000 200 hektarmi ayni maksadla koyliilere dagitmis olduklarmi bu memlekette yaptigxm seyahat esnasmda gordiim. Vaktile galilik olan
yerler bu giin muntazam bir orman haline gel-
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mistir. (Ben Bulgaristanin §umnu kasabasmda
dogdum ve ilk cocukluk hayaatnn burada ge§mistir. Olvakit bu yerler calilik bir halde idi.)
Bu muvakkat madde de Muhtelit enciimen tarafmda son defada (Bitisik kelimesi kaldinlarak)
elli hektar kadar bir orman sahasi koyliilere
birakilmis ise de bu miktar orman, ormancilikga hig bir varlik ifade edemedigi gibi Heyeti
muhteremenizce kabul edilen bu kanunun 66 nci
maddesine gore 52 nci maddede gosterilen nisbet
dahilinde bekgi, bekciba§i, miihendis veya muavin kullandinlmasi imkanmi vermediginden
muhafaza ve imar isleri temin olunamayacagx
gibi sahibleri de bunlardan istifade edemeyeceklerdir. Hakikaten bunlara orman verilmek
isteniyorsa 52 nci maddenin hiikmii yerine gelecek miktara gikarilmasi zaruridir ve gok yerinde bir is olur ve hem de gerek Ziraat ve gerekse muhtelit enciimenlerinin gok uzun miiddet
umumi ormanlar la hususi ormanlar hakkmda
qalisarak meydana getirdigi maddelerde hiikiimsiiz kalmamis olur. Zaten bu fasillar da
Heyeti muhteremenizce kabul edilmis olan hiikiimlerle bunlarrn imar ve muhafazalari isi tahti
temine almmis ve sahiblerine agir kiilfetler tahmil edildigi gibi 76 nci maadde ile de amenejman planlarmda senede kesilmesi gosterilen senelik tahammulii fenniye gore kerestelik ve
mahrukat miktarmi ister kessin ister kesmesin Devlet tarifesinin dbrtte birini orman resmi
olarak iki taksitte tediyeye mecbur edildigi ve
vermedigi takdirde tahsili emval kanununun tatbik edilmesi suretile Hazineye miihim bir varidat ta temin edilmistir. Bununla beraber koruma imar ve sair umumi islerden de Devleti kurtarmaktadir. Hal boyle oldugu halde Muhtelit
enciimenin ve muhterem Ziraat veMlinin bu kadar kiskang davranmasi sebebini anlayamryorum. Ormanlarm Devlete gegmesile ormanlarm
daha eyi korunacagmi tecriibe edilmeden kati
olarak ifade etmek bilmem dogru olur mu? Bunu bize zaman gosterecektir. Sahiblendirilmis
ormanlarla koy kenarlarmdaW koyliilerin benimsemis olduklari ormanlarm daha iyi korunmus olduguna bu giin sahid olmaktayiz. Bahusus enciimende bu madde miizakere edilirken Raif Karadeniz ve enciimen reisi Tahsin arkadaslanmm verdikleri izahatta toprak kanunu miinasebetile kaleme alman layihada arazinin biiyiik kisimlan taksime ugrayacagi su srrada orman arazisinin bir elde toplnmasmda ziraatte
oldugu kadar ormncilikta da fayda yoktur. Bilakis bir gok mahzurlar ve zorluklar dogmasmi
mucib olacaktir. Qtinkii, biittin insanlan alakadar eden ve ekmek kadar zaruri ihtiyacnniz
olan odun maddesini bir elde memurlarla inhisar seklinde isletilmesi bu maddenin fiatlerinin
artmasi ve ihtiyacatin vakit ve zaman rile yetistirilememesi gibi ahvalin vukua gelmesi muhakkaktir. Bahusus Kardere ormanlarmda ya-
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prtan isljetme tecriibesi menfi netice vermesi bi- nile muhafaza ve imar edecegimiz ormanlan i§zi bihakjan endi§eye sevketmektedir. Bu yiiz- letmek ve yangmdan kurtarmak igin bu koyliiden halkrmizm miihim bir kismi 90k sikmtiya ye §iddetle liizum vardir.
Ahalisiz ormanm hig bir kiymeti yoktur. §u
maruz kalmalan hatrra gelebilir. Bundan baska
yeni orman kanunu miinasebetile diger bazi mii- halde bu koyleri yerinde birakmak ve fakat gehim meselelerin de burada arzmi zaruri gormek- ginmeleri igin kendilerine ayrica teklif ettigim
bir madde ile miinasib orman krtasi tefrik ve
teyim.
Halknnizm %85,90 1 koyliidiir. Demek ki, temlik etmek lazimdir. Ziraat enciimeni de bu
fikri kabul etmi§ ve kanunda ev basma be§ hekDevlet bunyesinin ekseriyeti koyliidiir. Tiirk
tar
orman vermeyi miinasib g6rmu§tiir. Fakat,
koyliisii asirlardanberi bu Tiirk vatanmi korumak igin kanmi dokmiis, biitiin kuwetini sarfet- Muhtelit enciimence bu hususta gok kiskang
mis ve yorulmustur. Ciimhuriyet Hiikumeti davramlmi§tir. Bunun bir az fazlalagtirilmasi
lazimdir. Bu kadar ormanm koyliiye verilmesi
saglam biinyeli bir devlet kurabilmek igin Tiirk
koyliisiinu kalkmdirmak istiyor. Bunun igin nii- hem geginmeleri bakimmdan lazimdir ve hem de
fusu arttirmak, istihsali arttirmak, ormanlari kanunu medeni ile koy kanunu hiikumleri ikkorumak gibi miihim prensibler iizerinde duru- tizasmdandir. Kanunu medenide 10 sene bilaniza bir araziden istifade eden onun sahibi olur.
yor ve bunun igin de su kanunlan gikarmak
Bu koyler ise bunlan elli kiisur senedenberi muiizere :
hafaza etmi§lerdir. Koy kanununda da koy balta1 - Toprak kanunu,
lik ve korularmdan bahseden maddeler vardir.
2 - Kombinalar kanunu,
Bu suretle Devlet, koyliilerimize ormanlardan is3 - Koy kalkmmasi kanunu,
tifade hakkini vermigtir. Ziraat vekaletinin Al4 - Orman kanunu.
manyadan getirtmi§ oldugu orman miitehassisi
Bu d§rd kanun koy biinyesi baknnmdan bir- Profesor Benhard'm yazip bastirdigi ve enciibirile pek siki alakadardn* ve hepsi bir kul menimize tezi edilmi§ olan Tiirkiye ormanciligi
halinde tetkik edilmelidir. Malumdur ki mev- hakkindaki su kiymetli kitabm 133 ncii sayf adacud koylerimiz :
ki yazilarmi hep beraber okuyalnn.
Ormansiz yerlerde, isteb veya bozkirlarda ve
Parasiz intifa hakki adli bakimdan bu giinkii
Ormanh yerlerde, ovalarda bulunur.
Avrupa telakkisine gore ifade ettigi mana bu
Isteb veya bozkirlardaki koyler : Birbirin- i§in uzun senelerdenberi ve Devletin her hangi
den 50k uzak susuz, agagsiz otsuz ve kiibre ya- bir yasagina kar§i gelmemek suretile devaminkar, nufttsu az, ziraati geri, koyliilerimizin tah- dan dolayi bir nevi (miiteamil hak) manasidrr.
minen % 25 ini teskil eder.
Avrupada bu gibi haklarm ilgasi hak sahiblerine tazminati icab ettirirse de Tiirkiyede boyle
Ovalar : Az gok arazisi miimbit, su, ot, bol,
mahrukati oldukga var. Meyvelik de var. En bir ilgaya mukabil para tazminati §ekli mevzumamur koylerimiz bunlardn*. % 50 sini teskil bahs olamaz. Orman kanununun ayni zamanda
bir toprak kanunu da oldugu hakkmda evvelce
eder.
Ormanlik yerler : BuradaM koyler % 25 ni malumat vermi§tik. Boyle bir kanunda en on
sirada gelen is, toprak ve toprak igletmesidir.
tesjkil eder. Yani tahminen 10 bin kadar koy
vardir. Bunun 8 bininin arazisi kirag, dag ve Bu giin §ahis miilkleri yanmda Devlet otoritesitepelerdeki ormanlarm kenarmda veya iginde- nin sahib oldugu arazi pargasi gok biiyiiktiir.
Bir kisim halkm orman varligmdan otedenberi
dir. KabUi ziraat arazisi hig yok gibidir.
tesahiib edegeldikleri bazi miiteamil haklarmin
Bu arazi koyliiniin ancak 1 - 3 aylik geginmesini temin eder. 8 - 9 aylik geginmesi orman Devlet tarafmdan ilgasma mukabil kendilerine vasi ve bo§ araziden toprak temliki suretile tazmin
mahsullerinden istifade suretiledir. Yeni orman
kanunile bu istifade hakki bu kisim koyliilerden olunmalarmin ne dereceye kadar dogru olabilecegi miinaka§aya layik bir mevzu te§kil eder. Anakaldmlinca koy kalkinmasma yanyacak kanunlardan bu koyliiye acaba ne gibi bir geginme doluyu dolduran Tiirk kdyliisii bu tarz bir tazmine cidden miistahak ve layiktir: Gerek Osmanli
kolayligi gosterebilecegiz. Arazisi olmadigi igin
Impartorlugunda ve gerekse genel harpten sonbunlara kombina veremiyecegiz. Olsa olsa topraki istiklal savasmda Anadolu topraklan igin
rak kanimu gikmca toprak vermeyi dii§iinecedidinip kanmi doken hep bu Tiirk koyliisu oldugiz, halbiiki buralarda kabili ziraat toprak yokgundan, kani kargiligi da bu topraklar iizerintur. Kabili ziraat toprak bu koylere sekiz, on
de kendine 6z ve layik bir hak kazanmi§tir.
saat ve daha uzak yerlerdedir. Bu koyleri oralara kaldirmak lazimdir. Halbuki sekiz bin kadar
Kendisi ecnebi oldugu halde bizim ormanlatahmin edilen bu koyleri oraya kaldirmak igin
ra civar Tiirk koyliisiiniin vaziyetini nazari iti80 milyon lira kadar ev yapma parasi sarf etmek
bare alarak kendilerine bir tazminat verilmesini
lazimdir ki maddeten buna imkan yoktur. Iktikabul etmigtir. Bu tazminat yukanda bahsedilen
sad ve s^ahat bakimmdan da bu koylerin oraya
toprak olamaz. Ancak orman krtasi olabilir.
nakli dogru degildir. Qiinkii yeni orman kanuBoz kirlarda: Mesela Haymana gibi yerlerde
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yakacak meselesi hakkmda muhterem Ziraat
vekili ne dugunyor?
Muhterem Ziraat vekili ormanlarm tahribinden bahsetmi§tir ve bunda miitehassislarm raporlarmi esas tutmu§tur (Zannediyorum miitehassislar ecnebi olacaktir) bu ciheti yalniz ecnebi degil, Tiirk miitehassislan da ayni fikri gok
defa soylemi§lerdir. Burada bahsedilmeyen bir
mesele varsa bu tahribata amil olan sebeblerdir.
Ormanlarm tahribinde amil olan baglica sebebler gunlardir:
1 - Orman yangmlan,
2 - Zamammizda harblerin tevali etmesi ve
bu yiizden miitemadi kesimler ve bir de gimendiferlerin komiir yerine odun yakmak mecburiyetinde kalmasi,
3 - Ormanlarda izinsiz hayvan otlatmak,
4 - Ormanlarda tarla agmak,
5 - Saltanat devrinde ormanlik yerlerde geli§i giizel gbgmenlerin yerle§tirilmesi ve bunlarm gittikge artmasi,
6 - Ormanlarm miilkiyet ve hukuki vaziyetlerinin gimdiye kadar kati surette halledilmemi§ ve smirlanmamig bulunmasidzr,
7 - Yolsuz kativat,
8 - Yalamuk gikarmak ve kabuk soymaktir.
Bunlarm igindefllnmiihim tahribat amilleri yangmlardir. Koyliiye orman kitasi tefrik ve temlik
edilmedikge yangmlar eksilmeyecek, artacaktrr.
Netekim iig, dort seneden beri ormanlar da kesimlerin meni dolayisile ormanlarda yapilan
tahribat ve yangmlar gegmiis senelerden daha
f azla oldueima sahid olmadik mi? Acaba muhterem Ziraat vekili bu hususta tetkikat yapmislar midir, bu hususa dair kanaatleri nedir? Her
halde bu tahribatm artmasi koylulerin ormandan istifadelerine set geMlmesindendir. Koyliilere
kafi imiktarda orman tefrik ve tahsis edildigi
takdirde ormanlar bu yangm tahribatmdan kurtulacaktir. Iste bu maksadladir ki bir takrirla
koylulerin ve belediyelerin manevi §ahsiyetleri
adma 1000 ve s.ahislara 5000 hektar orman birakilmasi hakkmda yiiksek riyasete bir takrir sunuyorum. Kabuliitnii heyeti muhteremeden rica
ederim.
BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea varmi?
TAHlR HlTtT (Manisa) — Enciimenin matbu maddesi baska, okunan madde baskadrr.
Izahat versinler.
BALKAN — Enciimen izah edecek mi?
M. M. RAtF KARADENlZ (Trabzon) — Evvela §unu arzedeceoim: Maztoatada yazilan birinci muvakkat maddeyi enciimen bu layiha tevzi
edildikten sonra degistirmistir. §imdi okunan
da maddenin degisik ^eklidir. Yaptigimiz degi§iklik §undan ibarettir. Bu istimlak meselelerini
Hiikumet nihavet iki sene iginde ikmal edecektir, divoruz; oraya bir kayid koyiiyoruz. Matbuda bu kayid yoktur.
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Digeri, Devlet ormanma biti§ik hususi ormanlarm, miktarlari ne olur ise olsun istimlak
edilecegi yazili idi. Bu tadilde biz, koylulerin
sahsi miilkiyetiinde olan ormanlardan 50 hektari
gegenler istimlak olunur diyoruz. Yaptignmz
tadilin esasi bunlardir.
§imdi arkada^nn Ismail Hakki Beyin uzun
uzadiva bahsettigi seyler Heyeti Muhteremece
kabul buyurulan maddelere taalluk etmektedir.
Fakat o kadar yoruldular, o kadar izahat verdiler M, bunu biisbutun oevabsiz birakmak bu
meseleyi canlandirmamak dogru olmaz, zannediyorum.
Arkadasrm diyorlarki; nigin hususi ormanlan Devlet elinde topluyorsunuz. Baska memleketlerde bu hususi ormanlar sahislarm elindedir. Hatta Devlet kendi ormanlarmi bile icabmda hususi §ahislara veriyor. Belki veriyorlar. Fakat biz de vaziyet baskadir. Ormanlarm harap olusunun amilleri ne olursa olsun hakiki vaziyet §iidur: Turkiye ormanlan faMrdir,
haraptir.
Bu ormanlarm mevcudlari korunmaz ve yeniden te^cir isine ehemmiyet verUmezse yurdun
iskan kabiliyeti tehlikeye diiser. Bu kadar
ehemmiyetli bir mevzu karsismda Devletin, vazifesi miimasil i§lerde yaptigi gibi, bu isi ferdler yapmryor. ben yapacagnn demesinden ibarettir. I§te Hiikumetin du^iindiigu ve muvakkat
enciimenin kabul etmis. oldugu Devlet i§letmesi esasi ve miihim ormanlarm Devlet elinde toplanmasmm sebebleri bundan ibarettir. §imdi
zihinlere bir §ey gelebilir: Devlet bu isi yapabilir mi, yapamaz mi? Biz yapabilir kanaatindeyiz. Qiinkii dyle isler oldu ki, Devlet bunu yapamaz denildi. Fakat Cumhuriyet Hiikumeti
hepsini birer birer bu isleri yapamaz kanaatini
tasiyanlar hayretlerini celbedecek sekilde miikemmelen basardi. (Bravo sesleri).
Arkadaslar; biz hususi §ahislarm elinde hig
orman kalmasm, kamilen toplayalim da demedik. Ancak, Devlet isletmesinin biiyuk ormanlara kabili tatbik oldugunu du§undiik ve bunun
igin Devlet ormanlarma biti§ik orman miktan
ne olursa olsun - Esasen Devlet i§letmesi kurmu§ olacagimiz igin - istimlak edecegiz. Qiinkii
Devlet ormanile bir kill halindedir. Devlet ormanlarma bitisik olmayan ormanlara gelince,
bunlardan vusatleri bin hektan gegenleri de istimlak edecegiz, daha azlarma dokunulmayacaktir, giinkti Devlet i§letmesinin kiiguk ormanda
faydali olmryacagma kaniiz. Diger taraftan memleketimizde hususi ormanla Devlet ormam hangisidir? Hususi orman hakikaten sahibleri tarafmdan mi yeti§tirilmi§tir, yoksa §u veya bu vesile
ile Devlet ormanlarmdan gasib mi edilmi§tir?
HalledUecek bir mesele de bu idi. Ziraat enciimeni de bu derdi g6rmu§tii. Ancak ba§ka bir gare
bulmakta idi O da §udur; orman sahiblerinin
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bu kanun gikar gikmaz vesikalanni tetkik ede- II onlan severek dikmis ve onlara giivenerek yaSamaktadir. Onlan da istimlak etmek lazmi gelelim ve bu vesikalardan kabul ettiklerimizi edecek onun igin elli hektar diye bir kayid koyduk.
lim, etmediklerimizi etmeyelim ve o aramlara di50 hektar nihayet bir koylii ailesinin medari
yelim ki, feu vesikalari kabul etmiyoruz. Mahkemaiseti
olabilir. Memleketin umumi vaziyetini
meye gidiniz. I§te bu §ekilde §imdiye kadar yoldiizelterek bunlari dnlarm elinde birakmak issuz muamelelerle Devlet elinden alnimi§ olan ormanlan istirdad etmek istemi§ler. Biz boyle du- tedik. Zaten orman yetistirmek igin halki tesvik
gunmedik ve bunda isabet gormedik. Qiinkii bu §e- de ediyoruz. Orman esasen ormanlar civarmda
daha fazla yetisecektir. Hali hazirdakileri istimkilde biitun vesikalari bir reviziyona tabi tutlak etsek bile bu gibi sahalarda zamanla yine
mak bizi maksada ula§tiramazdi. Bir cok kesbi
ufak
tefek kiiguk bir takim ormanlar tiireyekatiyet etmi§ ilamlarla kar§ila§acaktik. Boyle
cektir. Onun igin bunda da mahziir gormedik.
lazimiilicra vesikalar, ilamlar kar§ismda bunlaMiinhasiran koylulerin medari maisetidir diye
ri tanimadigrmiz takdirde bu Devlet nasil bir
birakmis oluvoruz. Arkadasim simdi bes bin hekDevlettir. Miikteseb haklari tanrmryor denecektar
birakalim divor. Bu dusiincelerimi arzettikti. Onun igin emri vakileri kabul etmegi mazide
tefn
sonra Yiiksek Heyetiniz lazim o-elen kararj
ne olmugsa olmu§, mahkemeler fena kararlar
verecektir.
vermis, ve almaz olmu§. Bu giin bunlar kanunDiger taraftan koylulerin baltaliklan. Ne
lann himaye edecegi bir hak miikteseb te§kil etolacaktrr
dediler? DikKat buyururlarsa biz bimi§tir. Bunlarin hepsini oldugu gibi kabul eylerinci
muvakkat
madde ile mazbut vakrflardan
meyi daha dogru bulduk ve istimlak yolile bize
olan ormanlarla koyiin orta mail olan yani kov
lazim olanlan alalim dedik. Bu istimlak esasina
^ahsiyeti hiikmiyesine aid bluunan baltaliklan
gitmig olmamizm ikinci sebebi de, budur. i§te
istimlak harici addediyoruz. Amma diyeceksibu suretle yolsuz muamelelerle §u veya bu vaniz ki bu ormanlar bu giin azdrr, yok mesabesrtalarla yapilmig olan haksizliklari meydana
sindedir. Evet azdrr, biz de mevcud olanlan
gikarmak istedik. Biz istimlake bu §ekilde karar
brrakiyoruz. Bu kanunla ormaln yetistirmek
verdikten sonra toptan hepsini mi istimlak etigin bir gok tesvikte ve yardimda bulunuyoruz.
mek lazimdir, yoksa bir kismini istisna mi etOnlar da bu yardim sayesinde yeniden orman
mek icab eder diye du§iinduk. Devlet ormanla- yetistirecekler ve orman sahibi olacaklardrr.
rma biti§ik olmayan ve sahalan miktari bin
Iste enciimeninizin hazirladigi istimlak maddesihektardan az olanlara dokunmayalim dedik. nin sebebleri bunlardrr bundan sonra takdir
Qiinkii bin hektardan az olan ormanlar kiigiik
yiiksek heyetdnize kalmistir.
ormanlardir, diger taraftan bu kistasi kabul
(Miizaikere kafidir sesleri)
edi§imizin sebebi de §udur ki bunlann taksimini
ISMAtL
HAKKI UZMAY (Bolu) — 50 hekbile istemiyoruz, bundan az bir orman, koru ortan kbyliilere brrakacagiz dediler. Bunlarm vemani diye muhafaza edilemez.
sikalari yoktur. Kanun gikmca derhal Devlet
tkincisi; Devlet ormanlarma biti§ik olanlariormani meyanma girecektir. Bunun hakkmda
rma gelince; bunlari biisbiitiin istimlak etmek
hukukcular bir sey bulsunlar.
lazim geliyordu. Fakat arkada§lanmizin bir gokM. M. RAIF' KARADENIZ (Trabzon) —
larmm miitalealari, memleketin hakiki vaziyeti
Arkadaslarrm bu memlekette bir mala sahib
orada da kiigiik bir istisna yapmak zaruretini olan adam bu mala sahib olmayi ya Devletin resmi
meydana gikardi.
kaydi ile isbat eder yahud fill vakifarla §unun
bunun oldugunu tanryanin soylemesile isbat
Istajnbul civarmda §ile ve Kemer Burgaz taeder. Kimseye yeni bir hak sebebi, yeni bir
raflarmda vaktile 93 harbinden sonra gelmis
isbat vasitasi veremeyiz. bir formiil koydugumuz
muhacirlere Devlet kendi elile ormanlardan
takdirde bunun esasi mevcud bir hakki meydapargalar ayirmis vermis, bunlari onlara kendi
na gikarmak olmayacak olsa olsa bunlara yenisahislan namma tapu etmisler. Bu ormanlara
den orman vermeye miincer olacaktir.
evladlari gibi bakarlarmis. Bu ormanlardan
kdmiir odun yaparak gotiiriip Istanbulda satarREFlK INOE (Manisa) — Arkadaslar, kiirlarmis. E|er biz Devlet ormanlarma bitisik olan
siiye bu maddenin aleyhinde bulunmak igin gikbu ormanlari alacak olursak, gecimleri bu gibi
madrm. Qiinkiinoktai nazarimizca biitiinbuorseyleri goturiii) satmaga bagli olan halk miiskiil
manlann istimlak edilmesi, Devlete verilmesi
bir vaziyete diismus Diger taraftan hatrrlarsmiz
hakkmdaki
hiikumde ammenin menfaati buki ormanm tarifinde 5 hektardan az olan yerler
lunmaktadir.
Binaenaleyh, teskilati esasiyemiz
orman mefhumuna giremez, dedik. Yani bes hekmucibince
menafii
umumiye igin istimlak kaidetardan az ise orman saymryoruz. Fakat Devlet
sine tevfikan hareket etmi§ oluyoruz. Ismail
ormanlarma bitisik olacak olursa bes hektarHakki arkadafimizm dermeyan ettigi bazi miidan az hatta bir ddlnum dahi olsa yine onu ormandan sayryoruz. Devlet ormanlari civarmda
talealarma cevab veren Mazbata muharriri arbef, on agagtan ibaret bir bahgeyi belki sahibi |I kada§miizm noktai nazarlarma i|tirak etme-
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mekligimdir ki, benim burada soz soylememe sebebiyet verdi.
Ziraat enciimeni su noktai nazari dermeyan
etti; fakat biz hususi ormanlar hakkinda emri
vaki kabul ettik, dedikten sonra, mulkiyet hakkina taalluk eden vesikalar, ilamlar iizerinde
yeni bastan tetkikat yapmak dogru degildir.
Fakat istimlak igin tuttugumuz umde, kistas,
§u veya bu vesilelerle ele gegirilmis, olanlan ellerinden alirken kendilerine bir tazminat vermek mahiyetindedir, dediler. Ben istimlak esbabi mucibesini hukuk noktai nazarmdan nig
bir zaman bu sekilde telakki etmege taraftar
degilim. Ormanlar vardir, envai sundan ibarettir. Devlet su sebebler tahtmda onlari istimlak
ediyor. Bu muamele dogrudan dogruya teskilati esasiye kanununun ruhuna muvafik degildir. Yoksa bu gun kanunen haiz olduklan salahiyete binaen diinkii veya bu giinku, 100 veya
500 sene ewelki, mevcud ve meri kanunlara istinaden, vatandaslik hakkma istinaden tasarruf etmekte oldugu ormanlarm tasarrufu guya
gayrikanuni bir sekilde yapilryormu? gibi ellerinden alirken bunlara
bir tazminat vermek
mevzubahs degildir. Ya buna benim kisa aklim ermiyor, yahud da Raif Karadeniz arkadasimizm yazdigi esbabi mucibeyi takdir edemedigimden dolayi anliyamryorum. Esbabi mucibesi, ammenin menfaati bulundugundan dolayrdrr. Yoksa su veya bu vesile ile, iizerinde islemekte oldugu ve istinad ettigi eski defterleri
kanstirmaktansa su sekli bulduk demek, bence
hi§ bir zaman dogru degildir. Buna istirak etmedigimi arzetmek iqva. kiirsiiye geldim.
ISMAIL HAKKI UZMAY (Bolu) — Goruyorum ki, Raif Karadeniz arkadasimla esasta
beraberiz. tstimlakin aleyhinde degilim Ancak
benim davam bu degildir. Encumende de izah
ettim. Bu giinku ormanlarimizm yiizde sekseni miinaziunfih vaziyettedir. Kanunun tatbikme
baslandigi zaman evvela karsimiza bu miinaziiinfih
ormanlar gikacaktir. Bunlarm kisa bir zamanda halli icin, tapu ve kadastro dairelerinde oldugu gibi, tek hakimle kurulacak bir mahkemenin teskilini istiyorum. Boylece bir taraftan
tahdid yuriiyecek, diger taraftan da munaziiinfih meseleler halledilecektir. Benim, senin, onun, kiminse.... Bu vaziyet hakkmda izahat verdiler. Sonra daglik yerlerdeki koylerden hig
bahsetmediler. Dedim ki, bunlar bir ay, iki ay,
iig ay geginebilirler; fakat geri kalan zaman
iginde ne ile gegineceklerdir? Memleketin hemen sekiz bin koyii boyledir.
RlFAT VARDAR (Zonguldak) — Bunlan,
ovalara, asagilara indirecegiz.
ISMAIL HAKKI UZMAY (Devamla) — Indiremeyiz. Asgari sekiz milyon lira ister. Onlar daglara alismistir, harpgi adamlardir, icabm-
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da en 90k bunlardan istifade edecegiz. Bunlar!
ovaya indirirsek ne olacaktir Sitmadan, hastaliktan ya olecekler veya zaif, bitgin du^eceklerdir.
Sonra hususi ormanlardan bahsettiler. Bitisik kelimesi kondugu zaman nihayet hususi
orman kalmayacaktir. Boyle demektense, hususi ormanlar istimlak olunur, demek daha dogrudur. Koylere terkedilen 50 hektarm muhafazasi ne olacaktir? Gayemiz ne idi? Ormanlarm
muhafazasi degil midi? Biz bununla bu gayeden
uzaklasmis olacagiz.
Koylii 50 hektarla maisetini temin edemez.
Binaenaleyh mademki 52 nci madde ile bir viisat kabul ediyoruz, bu vusat olsun onlarda kalmalidir. Bu suretle.hem koylii istifade eder
hem de ormanlar muhafaza edilmi^ olur.
Binaenaleyh bu hususta Raif Karadeniz arkada^imm verdigi izahat beni tatmin etmemi^tir.
RAIF KARADENIZ (Trabzon) — Refik Ince arkada§im istimlakin sebebi, vuku bulmu^
olan haksizliklan tamir etmekten ibarettir, dedigime zahib olmu^lar. Halbuki daha evvel uzun
boylu izah ettigim veghile istimlakin sebebi amine menfaatine miistenittir.
Ormanlarm bu giinku vaziyetten kurtarilmasi ve muhafazasi igin Devlet eline gegmesi laznndir. Bunun igin istimlak ediyoruz, dedim.
Bu istimlakten mal sahibleri de gok mutazarrrr
olmaz demek istedim ve bu miilahaza ile emri
vakileri kabul ettigimizden ve saireden umumi
surette bahseyledim, yoksa istimlak yalniz haksizliklarm tamiri igin degil, menafii umumiye namma yapilmaktadrr. Endiselerini izale igin bu
ciheti tasrih ediyorum. Bir de Ismail Hakki arkadasmi kadastro mahkemelerinden bahsettiler.
Ormanlar iizerinde vukubulacak mulkiyet
ihtilaflarmm halli igin kadastro mahkemelerine gidilsin diyorlar. Biz de bu i§i diigiinduk.
Adiiye vekili de encumende idi. §u neticeye
vardik : Her hangi bir ihtilaf vuKuunda hususi bir mahkeme kurmak bu memlekette ihtilaflarla ve haksizliklarla ugra§an, haksizlan
ve haklilan ayiklayan biiyuk bir muesseseyi
hige saymak veya kaldirmak yoluna gider.
Nafia vekaletinin bir ihtilafi var, hususi mahkeme, orman idaresinin ihtilafi var, hususi
mahkeme, 0 halde bu Devletin bunyesinde
adiiye te§kilatmm ne luzumu vardir? Onun
igin biz bu fikre yana§madik. Eger bu miiessese zaifse onu kuwetlendirelim. Kuvvetlise
yeni te§kilata ne liizum var?
Bir de, arkada§im elli hektan az buluyorlar, yalniz tebariiz ettirmek igin arzedeyim,
elli hektar be§ yiiz doniimdiir, bu her halde
kiiguk bir saha degildir, ne diye beg bin doniime gikaralim? (Miizakere kafi sesleri).
EMlN DRAMAN (Yozgad) — Bir sual soracagim : Burada Devlet ormanma bitigik ol-
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ihayan dfmanlardan sahalan bin hektan gegenler istimlak edilecek deniliyor. Bundan
maksad, bu miktarm bir §ahsa aid olmasi midir, yoksa mesela yiizii Ahmedin, be§ yiizii
Memedin, alti yiizii §unun mail olmak iizere
ortaya gikacak mecmu dahi bu hiikumde dahil midir? Yani parga par5a her kismm miktari bu miktarm az olmakla beraber heyeti
mecmuasi bu miktari gegerse yine istimlak
yoluna gidilecek midir?
RAtF KARADENlZ (Trabzon) — Tapuda
her gayrimenkul, hududlarile gosterilmi§tir.
Onun igin tapu kaydi esastir. §>u dbniim ve
§u hududlar dahilindeki orman bir orman addedilecektir. Ahmede, Hiiseyine aid olmasmin
ehemmiyeti yoktur. Yani esas tapu kaydidir.
EMtN DRAMAN (Yozgad) — Mesele §udur:
Hiikumetin be§ yiiz veya tig yiiz hektar ormani vardrf, buna muttasil ve e§hasa aid bir
orman hulundugu takdirde, kag hektar olursa olsun, bu, istimlak olunur. §>u kadar ki,
muttasil olan ormandan maksad ne oldugu
izaha muhtactir. Devlet ormanma muttasil olan
orman bir tapu ile miiteaddid e§hasm §ayian
mail da olabilir; ayri ayri tapularla ve kisim
kisim olarak ta tasarruf edilebilir. Bu takdirde bu eghastan yalniz bir tanesi Devlet ormanma muttasil olabilir. Boyle ormanlar olabilir. Maksad hangisidir? Acaba hepsi mi istimlak edilecek, yani bunlardan velev yalniz
bir tanesinin Devlet ormanma muttasil olmasi hepsihin istimlakine kafi midir?
Bir de; bin hektardan itibaren biiyiik ormanlar var. Bunlar da istimlake tabidir. Bu
bin hektar bir tapu ile miiteaddid adamlarm
§ayi mail olabilir veyahud ayri tapularla olur.
Acaba bin hektarm hesabinda ayri ayri tapularla miistakillen tasaruf edilen miifrez kisimlar dahil midir?
BALKAN — Kifayeti muzakere takriri vardir.
§ttKRtt GtJLEZ (Bolu) — Kifayeti miizakerenin aleyhinde soyleyecegim. Bu maddenin
miizakeresinde tenevvur etmemis, bir §ey vardir. Onun igin kifayeti muzakere karari vermek dogru degildir. 50 hektar deniyor. Ormancilardan ve fen memurlanndan i§ittigimize gore bir hektar ormandan azami olarak ancak tig metre mikabi kereste cikar. §u halde
50 hektardan 150 metre mikabi cikar. 150 metre mikabi koyliiniin tuz, biberi bile olamaz.
Binaenaleyh miktar azdir. Yani kendi fenlerinin tayin ettiklerine gore bunun iginden
odun alinacak, kereste almacak, bir koy igin
50 hektar bir §ey veriliyor. Hig olmazsa bu,
hane nisbetinde adede gore bir gey olsaydi
akhm ererdi. Binaenaleyh muzakere kafi degildir, bu noktayi izah buyursunlar.
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M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) —
Arkada§im, bu 50 hektar ormanin koy §ahsiyeti hiikmiyesine verilecegini zannediyorlar.
Halbuki bu, koyliiniin ferden ferda kendi elinde bulunabilecek miktardir. Koy §ahsiyeti
hiikmiyesini istimlak etmiyoruz, miktari ne
olursa olsun.
Yiiksek Reislige
Muzakere kafidir. Enciimenin muvakkat
birinci maddesinin kabuliinu teklif eyleriz.
Manisa
Konya
Kenan Orer
H. Dikmen
BA§KAN — Kifayeti muzakere hakkmdaki
takriri reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Muzakere kafi gorulmii§tiir. Bir
tadil takriri var:
Yiiksek Reislige
Sifahen arzettigim sebeblerden dolayi muvakkat birinci maddenin §u §ekilde tadili igin
bu maddenin enciimene havale edilmesini teklif
ederim.
1 - Miilkiyeti Devletten bagkasma aid olup ta
bu kanunun meriyeti tarihinde mevcud ormanlardan viisati itibarile koy hakiki ve hiikmi §ahsiyetlere aid olanlann 1000 ve §ahsa aid olanlarin 5000 hektan gegenlerin fazlasi Devletge istimlak olunur. Ancak bu hiikiimden evkafi mazbuta ormanlan mustesnadir.
2 - Senedsiz olarak otedenberi belediye ve
koyler tarafmdan kasaba ve koyler civannda
olarak hakiki ve hiikmi §ahsiyeti haiz olanlann
benimseyerek bila fasila muhafazalarmi temin
ve tasarruf edilmekte ve iskani adi hududlari
dahilinde bulunan ormanlann 1000 hektara kadar olan miktari, belediye ve koyler namma orta mail olarak tescil ve hususiyetleri orman idaresince tasdik olunur.
3 - Orman kadastro mahkemeleri hakkmda
Ziraat enciimeninin 9 ncu maddesi esasmm okunmasmi ve kabuliinii rica ederim.
Bolu mebusu
Ismail Uzmay
BALKAN — Takriri nazan dikkate alanlar...
Almayanlar . . . Nazan dikkate almmami§tir.
Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul
edenler . . . Etmeyenler . . . Madde aynen kabul
edilmi§tir.
MUVAKKAT MADDE 2 — Birinci muvakkat madde mucibince istimlak edilecek olan ormanlann istimlak bedeli 1936 mali yilmdaki arazi vergisine esas olan kiymettir.
Istimlak edilecek olan ormanin 1936 mali yilmda arazi vergisine matrah olacak kiymeti bulunmadigi takdirde bu kiymet 2901 numarali
arazi tahrir kanununda yazili tahrir komisyonlari marifetile 1331 yili rayicine gore takdir
edilerek usulii dairesinde katiyet iktisab ettik-

— 22 —

1 : 31

1-2-1937

ten sonra bunun 6 misli istimlak bedeli addolunur.
REFlK INCE (Manisa) — Ne vakit istimlak
meselesi mevzubahs olsa hukuki icablarm, §eniyetlerin birbirile carpi§tigma rast geliriz. Mesela elimizde umumi istimlak kanunu oldugu
halde bir demiryolu istikametinde bir takim
arazi istimlak edilecektir. 0 vakit vaziyetin hususiyetine gore oranm istimlak edilebilmesi
i§in, buna aid hususi ahkamin bulunmasma liizum hissediyoruz. Kezalik §arkta da arazinin
istimlaki iqin, elimizde istimlak kanunu oldugu
halde u oradaki vaziyeti hususiyeye gore bir kanun yapryoruz. Demek ki hukuk, miicerred hukuk, hayatm icablarile tevafuk etmedigi takdirde, geniyet bizi yeni yeni mevzuati hukukiye
yaratmaga sevkediyor. Bu dahi o meyandadir.
Kabul etmek lazimdir ki, te§kilati esasiyenin
sarahatine kar§i bu vaziyet eski ihdas ettigimiz
vaziyetin aynidir. Ben §ahsen muvafik goriiyorum. Adalete, §eniyete ve realiteye gok muvafik bulmaktayim. Yalniz bu maddede tatbikatta
biiyiik zorluklara sebebiyet verecek bir forimil
goriiyorum. Enciimen maddenin birinci fikrayla,
1936 mali senesinin arazi vergisini esas tutmustur.
§imdi ikinci fikrasile, eger arazi vergisi yoksa 1331 senesine gore bir krymet takdir edilecek, o krymetin alti misli almacak, binaenaleyh
yine nazariye itibarile bence, neticeten bu alti
misil kiymet, 1336 vergisinin yerine kaim olacak. §imdi ikinci fikranm gayri kabili tatbik
olduguna dair bir fikir dermeyan edeyim. 1331
senesi demek, bu gun 22 sene ewel demektir.
22 sene ewelki arazi krymetini bilmis olmak
icin laakal bir adamm bu gun 25 - 30 sene ewelki hayati ziraiyeye ve alis veris cereyanlarma
vakif olmasi lazimdir. Bu takdirde boyle bir
komisyon teskil etmek demek, en asagi 50 yasmda adamlarm rey ve mutalealarma miiracaat
demektir. Eger hakiki takdir lazimsa, ezbere is
yapmamak lazimsa, 1331 senesinin rayieini hakil
ki sekilde takdir, tesbit edecek adamm asgari bu
gun 45 - 50 yasmda olmasi lazimdir. Boyle tatbiki gayri kabil vaziyete gidib te bir istimlak
miktari ararken, bir taraftan 1336 mali senesinin emlak icin tesbit ettigi vahidi kryasiyi kullanrrken, diger taraftan 1331 in alti mislini bulmak gibi karisik bir yola gitmegi bendeniz, bir
memleket dahilinde miitesaviyen tatbik edilmesi
lazimgelen kanunun miisavi niikumranina layik
gormiiyorum. 0 halde soyle bir sey rica ediyorum:
Bir defa enciimen 2901 numarali kanunla teskil edilmis olan arazi tahriri komisyonlarmm
takdirlerini esas olarak kabul ediyor. Bunu
kabul ettigine gore butiin vahidi kiyasi bu esas
iizerinden olsun. Boyle olunca su vaziyet vardir: Ya tahrir yapilmistir, yahud yapilacalitir.
Biliyorsunuz ki, biz bu kanunu cikardigrmiz za-
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man - tarihini bilmiyorum. - Maliye vekaleti ise
baslarken, araziye miiteallik olan kisimlan idarei hususiyeye devretti. §imdi biitiin Tiirkiye de biitiin idarei hususiyelerin teskil ettikleri
arazi komisyonlari da miitemadiyen faaliyettedirler. Bunlarm faaliyetleri idarei husuusiyenin varidatmi temine matuf oldugundan valiler
tarafmdan miitemadiyen sikistirilmaktadirlar.
§u takdirde 1936 senesindenberi baslayan tahrirlerin bir kismi bitmistir, bir kismi da bitmek
iizeredir. 0 halde kabul edelim ki, bu komisyonun takdirleri vahidi kiyasi olduguna gore, biitiin bu istimlak bedelleri bu komisyonlarm takdir ettikleri miktari gecemez diyelim, mukayyed
tutalim.
Numarasmi hatrrlamryorum, sark mmtakasi
icin yapilan kanunda demistik M, 1931 senesi
emlak krymetinin sekiz mislinden asagi on mislinden yukari olamaz. Demek ki, bu suretle azami ve asgarisini tesbit etmis oluyoruz. Kendimiz tarafmdan yapilmis ve vahidi kiyasi kabul
edilmis olan 2901 numarali kanuna gore yapilmalidir. Yapilacak taksimde komisyonlarm takdirleri vahidi kiyasi ittihaz edildigine gore, biitiin Tiirkiyeye samil olmak iizere, 2901 numarali kanuna gore, arazi tahrir komisyonlari tarafmdan takdir edilen miktari gecemez, seklinde
bir kayid koyarsak, hem prensipte bir vahdet
gdstermis oluruz, hem de iki sekilde muamele
ifasi suretile tatbikatta karsilanacak giiglukten
kurtarmis bulunuruz.
Yuksek Reislige
Arzettigim«sebeblere binaen (2) nci maddenin (1 nci muvakkat madde mucibince istimlak
edilecek olan ormanlarm istimlak bedeli 2901
numarali kanuna gore tesekkul eden arazi tahrir komisyonlari tarafmdan takdir edilen miktari gegemez) seklinde tadilini teklif ederim.
Manisa
Refik Ince
M. M. RAlP KARADENlZ (Trabzon) —
Arkadasmiiin verdiei taJkrir noksandn*, maksadi
temin etmemektedir. Bir defa sunu ifade etmek
lazimdn*. istimlak olunacak olan ormanlara ne
bedel verilecektir. Bu madde onu gostermektedir. Bu bedel ormanlarm vergi defterlerinde
yazili olan kiymet olacaktrr. sureti umumiyede
bu esasi kabul etmis oluyoruz. Pakat buniarm
icinde mektum olanlar, yani vergide kaydi bulunmayip krvmetleri bilinmeyelnlere nasid muamele yanacag-iz? Onun i§in de ikinci fricrada
sarahat vardir. 1331 senesindeki krymetin alti
misli vergi krymeti addolunur, kaydini koyuyoruz.
Bir defa da 1936 senesinde vergiye esas olan
kiymetler nasil meydana gelmistir? Miisaadenizle onu arzedeyim: bazi araziniki 1331 den evvel krvmetleri yazilidir bunlar altm krymeti oldugu i§in alti misline cikanlmis bu giinkii
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para ile o arazinin krymeti budur denmis, bir
kisnn arazi de Ciimhuriyet devrinde yeniden
tahrir edilmis, yeni kiymet girmis sonra tahrir de bunlara fazla kiymet kondu^u atnlasilarak
bunun yiizde kirki tenzil edilmis, geri kalain krvmet o arazinin bu gunkii para ile krymetidir
denmis. tste bu krymetler verpiye esas olan krvmetlerdir ve bizim de verilecek dedipimiz bedelde bunlardan ibarettir.
Mektum olan, yani hie krymeti yazili olmayan ormanm krymeti takdir olunurken altm
esasi iizerinden takdir edilecek, sonra alti ile
darb edilecek, kiymet bulunacak.
Arkadasim, 2901 numarali kanunla komisyonlarm kovduklari krymeti gecmesin dediler.
Bu kabul olunursa o halde bir kisim ic,in 1936
senesi almmakta olan vergilere matrah olan
krymetleri kovuyoruz. Diger kisim igin baska
yararvoruz. Yani hie kaydi olmavanlar olursa
bunlar icin baska bir mezur tatbik ediyoruz demek olacak.
Sureti umumiyede demiryollar iqm mevcud
olan istimlak kanununda da bu usul kabul edilmistir. Orada vergi kaydi olmayanlar igin emsaline gore krymeti hesab olunur. Bu muskiil
de de«ildir.
1331 senesi rayicine gore takdir olunan krymetler o mmtakada bulunan arazinin donumune ne isabet ediyor, o bulunacak ona gore kiymet bulunacak.
BALKAN — Refik Incenin tadil teklifini reye arzediyorum .
SIRRI DAY (Trabzon) — Arkadasimiz Refik incenin teklifleri gecen sene kabul buyurulan arazi kiymetlerinin takdiri igin tayin edilen komisyonlarm, ormanlarm kiymeti hazirasini tesbit ile de ugrasmasma d.airdi. Halbuki,
enciimenin bir nebze sahidi oldugum miizakere
safhalarma gore kendilerine, kiymet takdirine
esas tutmao-i icab eden arastirma srrasinda varid
olan miitalealar sunlardi: Ormanlarm bu giinkii rayicleri fiktif olarak artirilmis krymetlerdir. Qiinkii hepimizin malumudur ki, evvelce
orman islenmedigi ve kereste ihtiyacimiz haricten temin olundugu zamanlarda ormanlarm
buyuk bir kiymeti yoktu. Fakat bilahare keresteye agir gumriik kondu ve binnetice orman
krymetlendi, yani ormanm bu giinkii krymeti, orman
sahiblerinin
kendi
emeklerinin bizatihi krymeti degil, bu gumriik resimlerile
harigteki kereste kry metinin yekununun ya biraz altmda
ya
ustiinde olarak hasil olan kiymettir. Bu itibarla, bu giinkii rayice gore kiymet tesbit edilecek,
dersek, harigten gelen kereste giimruk resmini
de nazari itibare alarak tenzilat yapmak lazimdir. Halbuki formiillerinde bbyle bir sey yoktur. Mazbata muharririnin dedikleri gibi, vak-
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! tile memlekette altm esasi cari iken o esasa go| re tapulu ormanlara kiymet tesbit edilmis, fakat
I ekseriyeti azimesi o zamandanberi tekrar tahrir
gormemistir. Bu itibarla kanunda emlak ve
arazide oldugu gibi, eski rakamlar alti ile
zarbedilerek vergiye esas tutulmustur. §u
j halde teklifin kabulii vergi kaydi olan ormanI lar igin kabul edilen formiille tenakuz arzeden
bir prensib sayilmak lazimdir. Yani bu giinkii
rayice gore krymetlerini tesbit edersek aralarmda bir miisavatsizlik tevlid edilmis olur kanaatindeyim. Bunlar arasmda bir miisavat temin etmek istiyorsak dikkate almacak bir nokta vardir. 0 da sudur: Acaba 1331 senesindeki
I kiymeti bu gun tesbit etmek imkani var midir,
yok mudur? Memleketin muhtelif yerlerinde
yapilan tahrirlere ve nihayet alim satim krymetlerine gore tapuda ve vergi defterlerinde
bunlarm krymetlerini, olqiilerini bulmak kabildir. Binaenalevh behemehal o asn yasamis ve
o zaman bu isleri yapmis olan insanlan bulmak
I zarureti katiyesinde degiliz. Bu itibarla o za| manki muameleleri mikyas tutarak ikisi arasin| da bir mukayese yapmak kabildir kanaatinde| yim.
j
REFlK INGE (Manisa) — §urasi bir haki| kattir ki, ne istimlak miinasebetile mal sahibj lerinin Devletten fazla para cekmesine meydan
i vermek ve ne de bu vesile ile mal sahiblerini
' zarardide etmek hie hatirimizdan gecmez. Yal! niz oyle bir kaide bulalim ki, miimkiin oldugu
| kadar adalete yakm olsun. tnsanlarm yapabilecegi adalete - . §imdi mazbata muharriri ari kadasimizla, Sim arkadasimizm fikirleri ara! smda ayrilik vok, vamiz rivavet muhtelif gibi
| gelivor bana; birinci fikrada ( 1936 mali yilmi daki arazi vergisi esas kiymettir ) deyince bu
| giin 1936 senesinde yazilmis bir ormanm istimi lak bedeli ne olacak? Aynen 1936 senesinde ya| zilmis olan kiymet ne ise o olacaktir. Simdi ih| tilaf suradan geliyor. Eger yazili degilse ne
j olacak? Her hangi istimlak edecegimiz ormanm
j eralak defterinde kaydi yoksa... Yapilacak is sudur : bu araziyi yazmakla miikellef komisyonlar
[ vardir. o komisvonlar 1331 senesindeki krymeti
j bulsunlar, 6 mislini zammetsinler, o kiymet olI sun. YalnizSirri arkadasimizm dedigi gibi, bu
gun calismakta olan o komisyonlarm heyeti mecI muasmm 1331 senesi orman maliyetini bilmesine
I imkan yoktur. Eger hakikatte sui niyet mevzubahs
olursa 1331 senesi krymeti dahi altm olarak
bes lira ise bunu bes yiiz lira yapmaga mani
yoktur. Butiin bunlarm heyeti mecmuasi, meI murlarm hiisniiniyetle, komisyonlarm vazifesiI ni iyi bir sekilde yaptrklarma kani olmaktan
j dogan bir neticedir. ^imjdi ben bu takriri verdikten sonra arkadaslarm ufacik bir ikazi iizeI rine bir eksigini gordiim. Benim takririm su
1
olmak lazimdir. Esas 1936 mali senesi kryme| tidir. §ayed kiymet yoksa... Falan tarih, filan
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numarali kanun mucibince zaten bu vazifeyi I tahrir komisyonlari tarafmdan takdir edilen
miktari geqemez» §eklinde tadilini teklif edeyapacak olan komisyonlarm takdir edecegi
rim.
kiymet esas olur. Dedigimiz gibi biitun mesele
Manisa
1936 mali yili etrafmda toplanmis, bir vaziyet
alir. Hatta bu noktayi da kafi bulmadrgjmn
Refik Ince
itiraf edeyim. Raif Karadeniz arkadasimiz deBALKAN — Refik Incenin tadil teklifini remir yollari kanununu okudu. 0 kayid 50k fayyinize arzediyorum. Kabul edenler isaret budalidir. Eger tensip buyurursaniz miimkiin olyursunlar... Etmiyenler... Tadil teklifi kabul edildugu kadar halki ve devleti zarara sokmadan
memi^tir.
muhtelif noktai nazarlar uzerinde ettit yapilMaddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kamasi hususunda arkadaslar bu takrir uzerinde
bul buyuranlar isaret buyursunlar... Etmiyenmesgul olsunlar. Bu suretle zannediyorum ki
ler... Madde Aynen kabul edilmistir.
bir fayda elde edilmis olur.
MUVAKKAT MADDE 3 — Istimlak edileM. M. RAtF KARADENIZ (Trabzon) — Encek
ormanlar Ziraat vekaletince mahallinin en
ciimene alsmlar diyorlar. Encumen de bu madbiiyuk miilkiye memuruna bildirilir. Bunlar
deyi uzun boylu miizakere ettik. Hatta Maliye
tayin olunan kiymeti gosterir ihbarname ile
miistesan, Maliye vekili namma hazir bulundu,
bir ay iginde ferag muamelesinin icrasi liizuZiraat vekili hazir bulundu, Adliye vekili kismunu usulii dairesinde sahibine teblig ederler.
men hazir bulundu. Uzun boylu diteunerek bu
Bir ay i§inde ferag muamelesini icra etmeyenesasi tesbit ettik. Yeniden enciimene almmalerin
riza ve muvafakatlerine bakilmayarak
sini icab ettirir bir sebeb goremiyorum. Arkada§im zannediyorum §u cihetten ziihul ediyor- istimlak bedeli Ziraat bankasma tevdi edildikten sonra bu ormanlar Hazine namma bir giina
lar, kiymet diyince zannediyorlar ki 936 seneharg ve resim almmaksizm tapuda tescil edisi biitiin arazinin kiymetleri yazilmi§ tesbit edillirler.
mi§tir. Halbuki tabire dikkat buyurulursa gbriiBA§KAN — Madde hakkmda miitalea var
liir ki 936 senesinde Hazinenin almakta oldugu
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar
vergi hangi kiymetler iizerine miiesses ise 0
kiymetler istimlak bedeli addedilir. Bu kiymet- isaret buyursunlar... Etmiyenler... Madde kabul
edilmistir.
ler ise 936 yili konmu§ kiymetler degil, eskidir.
0 halde 1936 senesi almmakta olan vergi hangi
MADDE 4 — Ormanlarm Devkiymetlere istinad etmekte ise onu istimlak be- let MUVAKKAT
tarafmdan isledilmesi biitiin ormanlar igin
deli addedince hi<j kiymetleri olmayanlan da
defaten tatbik edilmeyip vilayetler uzerinde
ona miimasil bir kiymet verilecektir. Bunlari da
tedricen tatbik olunur. Ve nihayet on sene iginbu kistastan haric, tutmamaktayiz. Onun i§in
de ikmal edilir.
ahenk bizim maddedir. Kendi tekliflerinde biiTAHlR HlTtT (Manisa) — Bu maddenin
yiik ahenksizlik vardir.
sonuna bir fikra ilavesini enciimenden rica ettSMET EKER (Qorum) — Kiymeti olmayan
mi§tim. 0 fikra §udur : «Harita ve amanejormanlara da 31 yilinm rayicine gore dendigine
man planlan yapilan vilayetlerde Devlet i§nazaran bu rayic igin bir karine tasavvur ettiletmesi mecburidir».
niz mi?
Bu fikranm ilavesini tekrar rica ediyorum.
M. M. RAlF KARADENIZ ( Trabzon ) —
Bu kayid Hukumetin, Ziraat enciimeninin laTasavvur ettik, encumende konu§tuk. Fakat buyihalarmda da aynen vardir. Fakat Muhtelit
raya yazmadik. Ormanm bulundugu mmtakadaencumen bu kaydi gikarmistir. Bu kayid bize
ki diger arazinin 31 senesi kiymeti vardir. Vefenni ve asri bir Devlet i§letmesinin tatbikaya diger ormanlarm orman oldugu igin kiymeti
tmi ve neticelerini senelik olarak gorebilmege
yazilidir. Onlar bir emsal te§kil edebilir. Ona
amil olacaktir. Saniyen orman butgesinin her
gore ehli vukuf bir kiymet takdir eder.
sene miisbet bir tecriibeye istinaden yapilabilmesi imkanini verecektir. Orman memurlan1SMET EKER (Qorum) — Bundan ba§ka da
nin mesailerinin artmasma ve indelicab mesulibir karine yoktur.
yetlerinin tevsikina medar olacaktir. Bu kaREFtK 1NCE (Manisa) — Birinci fikrayi
yid konulmazsa i§letme neticesi, Orman umum
ilk teklifim §eklinde muhafaza ediyorum. Ikinmudurlugiinun mesaisinin ancak 10 sene sonra
ci fikrayi tadil ettim, takdim ediyorum.
gorulebilmesini ifade eden sakat bir i§ zimnen kabul edilmi§ olacaktir. Halbuki ticari bir
Yuksek Reislige
zihniyetle ve §ok buyiik bir Devlet sermayesi
Arzettigim sebeblere binaen ikinci maddenin
ile
idare edilecek olan bu muessesenin yiiruyug
ikinci fikrasmm:
tarzmi ve senelik vaziyetini goz oniinde bu« Birinci muvakkat madde mucibince istimlundurmak faydalidir. Orman idaresinde orlak edilecek olan ormanlarm istimlak bedeli
manlarm
i§leyi§ vaziyetlerini, kanunlarm tat2901 numarali kanuna gore te§ekkul eden arazi
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iizere tcra Vekilleri Heyeti kararile bu §ahislar
uhdesinde birakilabilir.
Bu hiikumlere gore mukaveleleri feshedilecek olanlara verilecek tazminat bu i§letme igin
orada yaptiklan liizumlu tesisat ve in§aatm
mukavelenin feshedildigi zamandaki bunlarm
mukavele sartlarma gore Devlete intikal edip
etmeyecekleri de nazara alinarak takdir edilecek krymetlerinden ibaret olacaktir.
§UKRV GtJLEZ ( Bolu ) — Simdi okunan
muvakkat besinci madde, bu kanunun meriyet
mevkiine girdigi tarihte, mukavele ile i§letilmesi hakkinda hakiki veya hiikmi §ahislara verilmi§ olan Devlet ormanlannin i§letilmeleri, eger
mukavelelerindeki miiddetler daha evvel hitam
bulmuyorsa nihayet 10 seneyi gegmemek iizere
ve Icra Vekilleri kararile bu sahislar uhdesinde
birakilabilir.
Bu hukiimlere gore mukaveleleri feshedilecek olanlara verilecek tazminat bu i§letme igin
Yiiksek Reislige
[ orada yaptiklan liizumlu tesisat ve in§aatm muDordiincii muvakkat maddenin sonuna a§akavelenin feshedildigi zamandaki bunlarm mugidaki fikranin ilavesini teklif ediyorum:
kavele sartlarma gore Devlete intikal edip etManisa
meyecekleri de nazara alinarak takdir edilecek
Tahir Hitit
krymetlerinden ibaret olacaktir.
Fikra:
Enciimen esbabi mucibe mazbatasile Devlet
Harita ve amanejman planlari yapilan vii§letmesinin faydalan hakkinda vardigi kanaati
layetlerde Devlet igletmesi mecburidir.
su §artlarla ifade ve izhar etmektedir. Ormanda
Devlet i§letmesi esasi kabul etmi§tir. Tatbik oluM. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) —
nacak Devlet i§letmesinin mahiyeti ormanlara
Harita ve amanejman planlari yapilmadikca
yabanci balta sokmiyarak Biitun katiyatm Devzaten ormanlar isletilemez. Binaenaleyh birinci
let elile yaptinlmasi ve meydana gelecek tomfikra bunu temin etmektedir. Arkadagim, enruk ve kereste yapmaga salih olmayacak metriiciimende vaktile yazilmis, ve dusuniilmus, olan
katin yani mahrukatin muayyen istif yerlerinden
bir fikrayi hatirlayarak bunu teklif etmislersatisa gikarilmasmdan ibarettir. Ben bu arzu ve
dir, zannederim. Halbuki enciimen bunun iizekanaate tamamile i§tirak eder ve ormanlarm inrinde yeniden miizakereler yapti, maddeyi ona
zibat altina alinmasinm ba§lica fenni ve mungore tesbit etti ve diger endi§elerine cevab vetazam katiyata tabi tutulmasmin yegane amili
recek hususlar igin de diger maddelerde sarabu §eklin tamamile ve hakkile tatbik olunmasmhat koydu. Bu noktalara muttali bulunmadiklada buluyorum. Bu fikir ve kanaatimi daha gok
n anlafilryor.
evvelden izhar ettigimi huzurunuzda iftiharla
Devlet i§letmesi amanejman planlari yapilsoyliyebilirim.
madiktan sonra da ba§lamazsa ne olur diyor.
Fakat bu muvakkat be§inci maddenin vanBoyle bir §ey tasavvur olunur mu bilmiyorum.
lan bu kanaate zit ve gok muhatara ve mahzurPlan yapilmis, her §ey hazir, Devlet i§letmeyi
lar tevlid edecek bir §ekilde oldugunu soyleyeyapmayacak, bu nasil olur? Bunun igin kacek ve isbata caligacagrm. Esasen i§ledikleri
nuna bir kayid koymaya luzum yoktur zannemiiddetge kanunlara, nizamlara ve mukavelelederim.
rine riayet etmeyen hakiki ve hiikmi miiteahhidBA§KAN — Madde hakindaki tadilnameyi
lere daha on sene gibi uzun bir zaman igin eski
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Kabul
yolsuz i§letme tarzlarma gbz yummak ve bu gietmeyealer... Tadilname kabul edilmemi§tir.
bi ormanlarda daha 10 sene yolsuzlugu idame etMaddeyi aynen reye koyuyorum. Kabul
mek gibi bir mana ifade etmektedir. Memlekeedenler,.. etmeyenler... Madde aynen kabul ediltin muhtelif yerlerinde hakiki ve hatta miikemmi§tir.
mel tesisati olan hiikmi §ahislarm kati amanejman planlari ile tayin edilen maktalarda yaptiMUVAKKAT MADDE 5 — Bu kanun merigi katiyat fenne aykiri bir §ekildedir ki bunu
yet mevkiine girdigi tarihten evvel mukavele
daima dosyalarda gormek mumkundiir. Enciiile isletlilmeleri hakiki veya hiikmi gahislara
men bu miihim noktalan esbabi mucibe mazbaverilmis olan Devlet ormanlarmm i§letilmeleri
tasmda §u kelimelerle ifade ve teyid etmekteeger mtkavelelefindeki miiddetler daha evvel
dir. Bu ciimleyi aynen okuyorum: «Ne kadar
hitam bulmuyorsa nihayet on seneyi gegmemek
bik tarzmi hepimiz biliyoruz. Te§kilati gok zayiftir. Orman i§lerinde en miihim eleman miihendislerdir. Bu giinkii mevcud, 150 yi gegmemektedir. Kanun mucibince 1 500 miihendise ihtiyacimiz vardir. Halbu ki senede ancak
15 - 20 miihendis yeti§tirilmektedir.
Sonra, 17 milyon vatanda§ igin su kadar
miihiiri olan odun ihtiyacmi temin noktai nazarmdan gok biiyiik eleman ve tesisata ihtiyacimiz vardir. Kiymetli vekilimiz Bay Muhlisin beyanatlanna ve projelerine nazaran on
sene zarfmda memleketin her tarafinda tatbikmi vaid buyurduklan bu i§in tasavvur edildigi kadar kolay bir i§ olmadigini tahmin ediyorum. Bu miinasebetle faydali ve liizumlu
gordugiim bu fikranin kabuliinii istirham ediyorum. Bunun igin de bir takrir takdim ediyorum.
BALKAN — Takriri arzediyorum:
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kayid ve nizam altina almirsa almsm, muteahhidlerin ormanlara zarar vermelerinin bir tiirlii
oniine gegilememi§tir>> denilmektedir. Enciimen
bu malumati tabiidir ki alakadar memurlarm
verdigi izahattan anliyarak ve bu yolsuzlugun
vukuuna kanaat getirerek mazbatasinda kisaca
izah etmi§tir. Zannedersem bu maddenin 10 sene gibi uzunca bir zamana aid olan eski mulevves §eklin idame edilmesindeki mahzur ve muhataralan isbat ettigimi samyorum. Bunun oniine gegmek ve yeni kanunun vazettigi yeni rejimi derhal ve §imdiden tatbik etmenin hig bir
mugkiilati mucib olmayacagmi ve mukaveleyi
feshetmek gibi hakikatte hukuki mevzuatimizla telif edilemiyecek bir yola giderek sahiblerine
tazminat verip ekserisi i§e yaramaz hale gelen
bir takim hurda alati alip giiriitmek gibi bir zararla kar§ila§miyacagmi du§undugiim §eklin
yani Devlet i§letmesinde tatbik olunacak katiyat
§eklinin bu kabil ormanlarda tatbikmi daha faydali ve ormanlann harabisinin derhal oniine gegecek esasli bir hiikmii ihtiva edecektir. Bundan
ba§ka muayyen ve mahdud orman mmtakalarmda yapilacak bu tatbikat ileride Devlet igletmesinin §ekilleri mahiyetleri hakkmda tecriibeler
gegirmig ve memurlarimizi stajiyer bir hale koymu§ olmak gibi faydalari da olacaktir. Bu izahatnndan sonra meseleyi Heyeti Oelilenin yiiksek
ve isabetli takdirine birakiyorum.
HASAN FEHMI ATAQ (Giimiisane) — Hiilasa olarak ne demek istiyorsunuz?
§ttKRtJ GttLEZ (Bolu) — Zaten bir kerrre
Devlet isletmesini bu kalnun kabul etmistir. Devlet isletmesi tomruk hazirlayacak, miiteahhide,
her hanoi bir hiikmi veya hakiki sahislara
verecektir. §imdi ise zaten pilanlari miikemmel
surette yaprimis tesisat ve teskilati kurulmus
ormanlarda tatbik ederse, Devlet isletmesi seklinde bu tomruklan verirse enciimeninin mazbatasmda bahsettigi sui istimallerin de oniine
gegilmis olur. Mukaveleye riayet etsin, fakat
Devlet isletmesi seklinde ktihkaklanini versin.
Hazir teskilat mevcudken nigin alsm? mukavelelerin hiikmii tamamen tatbik edilsin.
BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea var mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MUVAKKAT MADDE 6 — Devlet isletmesinin heniiz teessiis etmedigi yerlerde memleketin umumi veya mahalli kereste veya mahrukat
ihtiyaci goz oniinde tutularak tahammiilleri miisaid olam ormanlardan muvakkat pilan ve raporlarla ve kisa miiddetli mukavelelerle kerestelik veya mahrukat agaglari satisa gikarilir.
Bunlardan ba$ka maden ocaklarmda kullanilacak direklerle resmi dairelerin telefon ve
telgraf direkleri, travers ve koprii ihtiyagari
igin tahammulleri miisaid olan ormanlardan tarife bedelile agag verilir.
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BALKAN — Mad^le hakkmda mutalea var
mi?

TAHlR HtTlT (Manisa) — Burada teravers,
koprii ihtiyaglari deniliyor. Vilayet binalan igin
agag verilmeyecek midir.?
M. M RAlF KARADENtZ (Trabzon) —
Maddede bie yazilmi^sa odur.
TAHlR HlTlT (Manisa) — Maden ocaklan, koprii ihtiyaglari, teravers bunlar igin tarife bedelile veriyoruz. Fakat Hiikumet binalarmda her hangi bir kaza vukuunda agag almak
igin gok miiskilat cekiliyor. Boluda Hiikumet
binasi yanmisti. Ormandan almak igin imkan
bulamamislardir. Vali gidip miizayedeye mi
istirak etsin? Nihayet koylulerden birisini araya
koyarak almislar ve muvazaa suretile Hiikumet
binasi yapilmrstrr. Bedelsiz degildir, T)ara iledir. Tarife bedeli ile alacaktrr ve Hiikumetin
kendi binalarma aiddir, binaenaleyh buraya
«Hukumet binalari» kaydmi ilavesini rica ediyorum.
BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea var mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
MUVAKKAT MADDE 7 — Devlet isletmesi
heniiz teessiis etmeyen yerlerde (18) nci maddenin 1 nci filffasi ile (19) ncu maddede yazili kimselere ihtiyaglari igin o maddelerde gosterilen bedel ile kerestelik veya mahrukat igin
agag verilir.
(18) nci maddenin 2 nci fikrasmda yazili
gegimleri otedenberi kendi vasitalan ile ig pazarlara getirib sattiklari kereste, odun ve komiire bagli olan koylulerin istirak edebileoegi
miktarda kerestelik veya mahrukat igin agaglar
satisa gikarilir.
TAHlR HtTlT (Manisa) — Bu yedinci madde yukanda gegen 17, 19 ncu maddelerle tezad
teskil ediyor. 17 nci madde muciblnce yeniden
gelecek ve toplu olarak iskan edileoek muhacirler igin meccanen, Heyeti Vekile kararile bir
defaya mahsus olmak iizere agag verilecegi sarihtir. Saniyen be$ kilometrede olan koylerin
halkevlerine, okuma odalarma ve koy yollan
kopriilerine meccanen verilecegi ifade edilmektedir. Yedinci muvakkat madde ki Devlet isletmesi tatbik edilmeyen yerlerde para ile agag
verilmemesini icab ettiren tahdidi hiikmii ihtiva
etmektedir. Yukanda Devlet isletmesi tatbik
edilen yerlerden verilir, Devlet isletmesi tatbik
edilmeyen yerlerde 18 ve 19 ncu maddeler M,
para ile verilir. Heyeti Vekile kararile veya,
her hangi bir fevkalade ahvalde seylab, yangm
gibi ahvalde Heyeti Vekile kararile verilmesi
kabul edildigi halde bu madde verilmesini icab
ettiren tahdidi bir hiikmii ihtiva etmektedir. 0nun igin bunun tayyini teklif ediyorum.
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BALKAN — Madde hakkmda ba§ka miitalealar var mi? Tadilnameyi arzediyorum

Son maddeler
YttZ OTUZ ttgttNCtt MADDE — Bu kanunun tatbik suretini gosterir bir nizamname

Yiiksek Reislige
7 nci muvakkat maddenin arzettigim esbabdan dolayi tayyini teklif ediyorum Kabulunii
rica ederim.
Manisa
Tahir Hitit
M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) —
Arkadasim maddenin gikarilmasmi istiyor. Bu
kabul olunursa kanunda bir bo§luk hasil olacaktir. Qiinkii Devlet isletmesi teessiis etmeyen
yerlerde bu gibilere ne verilecektir ve bunlarm
ihtiyacjan nasil kar^ilanacaktir. Yalniz 17 nci
maddeden bahsederek, bahsedilen kimselere ne
suretle bu intikal devresinde agag verilecegini
kaydetanediniz, bu noksandir, diyor. Halbuki
dikkat buyurulursa 17 nci maddede Icra Vekilleri kararile parasiz olarak kerestelik agag veya
tomruk veya kereste veriiir, denmektecur. ^ani
burada bu gibilere agag da verilebilecektir. Diger maddelerde mutlak olarak tomruk yazili oldugu igin burada ayri ayn kaydettik.
TAHlR HtTlT (Manisa) — Devlet i§letmesi tatbik edilmeyen yerlerde?
M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) —
Devlet isletmesi tatbik edilmeyen yerlerde muvakkat madde hukmii tatbik olunacak. Devlet
isletmesi tatbik olunan yerlerdf kanunun ana
hukiimleri tatbik edilecektir.
TAHtR HtTlT (Manisa) — §u halde Devlet
isletmesi tatbik edilmeyen yerlerde muhacirlere kereste verememek vaziyeti hasil olacaktir.
M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) —
Intikal devrinde ana hukiimlerden kabiliyeti tatbikiyesi olmayanlar tatbik edilmeyecektir. Kabiliyeti tatbikiyesi olan maddeler tatbik edilecektir. Bu gayet tabiidir.
BALKAN — Yedinci muvakkat maddenin
tadilini teklif eden takriri reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Tadil teklifi kabul edilmemistir.
Ma^deyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul
edenler i^aret buyursunlar ... Etmeyenler ...
Madde kabul edilmistir.
Sekizinci muvakkat madde olarak yeniden
bir madde teklif ediliyor, okuyoruz.

yapilir.

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar isaret buyursunlar... Etmeyenler ...
Madde kabul edilmistir.
M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) —
134 ncii maddede bazi yanlisliklar vardi, onu ilga ettik, yerine yenisini takdim ediyorum.

MUVAKKAT MADDE 8 — Planlan yapilib
tasdik edilinceye kadar vakif ve hususi ormanlarclan 76 nci madde mucibince almacak hasilat resmi yerine katedecekleri kerestelik ve mahrukat igin Devlet ormanlari kaim agag tarifesi.nin ni^fi orman hasriat resmi olarak tahsil olunur.
iBAJsfKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler i^aret
buyursunlar ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.

-
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YttZ OTUZ DORDttNCtt MADDE — 1 kanunusani 1285 tarihli orman nizamnamesi ve
zeyilleri ve tersane ve tophane idarelerine muktazi kerestenin tedarik ve itasma dair 1 kanunusani 1285 tarihli nizamname ve devairi resmiyeye
liizumu olan ve fikara ahaliye tevzi edilecek
mahrukat ile ciheti askeriyeye liizumu olan telgraf ve telefon direkleri ve mahrukatin bilamuzayede tarife bedeli uzerinden resmi almarak
ita edilmesine dair 109 numarali kanun ve meccanen kereste katma musaade itasma dair 239
numarali kanun ve Devlet ormanlarmdan koyliilerin intifa hakkma dair 484 numarali kanun
ile zeyli ve bilumum ormanlarm fenni usul dairesinde idare ve isletilmeleri hakkmdaki 504 numarali kanun ile zeyli ve 2510 numarali iskan
kanununun ormanlara taalluk eden hiikiimlerile
bu kanuna muhalif bilumum ahkam miilgadir
REFlK 1NOE (Manisa) — Bir sual soracagim, eskisi ile bunun arasmdaki fark nedir?
M, M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) —
Matbu olan maddede tefsirleri de ilga eden ve
daha liizumsuz bazi izahat mevcud idi. Mesela
kanunlarm tarihleri yazilmis, numaralari yazilmami§ti. Bunlari tertib ettik, Mazbut bir §ekilde
ilga maddesini hazirladik.
REFlK INCE (Manisa) — Orman resminden
muaf tutulan bir gok ahkam vardir. Iskan igin,
koylii igin birer hususi ahkam vardir. Biitiin
bu hiikiimleri nazari dikkata alarak yapilmis
midir? Bunlar yeniden gelmiyecek midir? Biitiin ihtiyaglarm tamamen tatmin edilecegine
kani midirler?
ZlRAAT V. MUHLIS ERKMEN (Kiitahya)
— Anlryamadmi, tekrar izah eder misiniz?
REFlK INCE (Manisa) — Burada bir gok
kanunlan ilga ediyoruz. Su §u §u diye saydik
tan sonra ayrica da i§bu kanuna, muhalif olan
bilumum hukumler miilgadir diyoruz. Bu ifadeye nazaran bundan sonra elimizde diistur bu
kanun olacaktir. Fakat ilga ettigimiz kanunlar
igerisinde iskana taalluk eden hukiimlerde vardir. Iskana taalluk eden hukmii koyarak, o kanunla, iskanm hususi vaziyetini ileri surmu§tiir. Kezalik mahkemelere taalluk eden hiikiimleri de ayrica dusiinmu^tur. Hepsinin esbabi
mucibesi vardir. Sjfimdi vekalet bu muafiyetleri
kaldirmca bu kanunun heyeti mecmuasmi bun-
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Ian temin ettigine kani midir ve1 bir daha Meclise gelmiyecek midir? Hukumetten soruydfum,
enciimenden degil.
M. M, RAIF KARADENtZ (Trabzon) —
Arkadasmi Ziraat vekilinden soruyor fakat kanunu Muvakkat endiimen hazrrlamis. oldugu ve
her ihtimali derpig ettigi igin 2ati alinize ceveb verecek vaziyette bulunuyorum.
Eskiden bir gok kanunlarla ormanlardan
imeccanen halk istifade etsin, diye muafiyet verilegelmistir. Insana oyle bis geliyor M, Devlefcin
elinde bulunan ormanlardan bagiranlara, ihtiyaci olanlara, herkese verecek ba^ka bir seyi
yokmus ta orman verilmigtir. Orman kanunu bu
maddesile bu genig miisaadeleri, bu genis muafiyetleri tamamen kaldirmaktadir. Ancak bu
kanunun sumulii dairesinde icab edenlere bazi
kolayliklar gosterilmig ve tarife bedeli iizerinden
bazan daha az para ile, bazan da parasiz olarak
odun vesaire verilmesi kabul edilmigtir. Bunun
haricinde hie, bir muafiyet kabul etmiyoruz ve
memleketin ihtiyacmi bu gekilde kargilamak istiyoruz.
Arkadagim soruyor, acaba bundan sonra bu
miisaadeler yapilacak mi, yaprimayacak mi? Artik boyle bir miisaade i§i Meclisi Alinize gelirse
ya kabul edersiniz veyahud etmezsiniz. 0 bu giinden kestirilecek bir §ey degildir.
REFlK tNCE (Manisa) — Bir gok kanunlar
ilga ediliyor. Halbuki bu kanunlar evvelce birer
esbabi mucibeye miistenitti. §imdi bu kanun onlari tamamen ihtiva ediyor mu ve tekrar Meclise gelmiyecek mi?
ZtRAAT VEKtLt MUHLlS ERKMEN (Kiitahya) — Bu gun ilga edilen maddeler yerine
ba§ka maddeler derpig edilmigtir. ve ilga edildigi vakit te hasil olan vaziyeti temin etmek icin
Hiikumet bu kanunda derpi§ edilen maddelerin
bir an ewel tatbik mevkiine girmesine azmetmi§tir.
Arkada§ima verecegim malumat ve teminat
bundan ibaret olacaktir.
HtLMl gORUK (Mardin) — Agil hakkmda
bir miisaade vardi?
ZtRAAT VEKtLt MUHLtS ERKMEN (Kiitahya) — 0 madde kabul edildi.
BA§KAN — Madde hakkmda baska miita-
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iea yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmigtir.
Kanunun 91 nci maddesi enciimene gitnu>
ti. Islah edilerek geri gelmigti*. Okunaeialrtif:
DOKSAN BlRtNCl MADDE — Ormanlarda
yangm sondiirulmesi igin gideeeklerin muayyen
tarifeli vasita ile hareket ettikleri takdirde ticreti orman idaresi tarafmdan odenecegi gibi
miistacel zamanlarda salahiyetli memtirlarm
gorecekleri liizum uzerine bunlar kamyon, araba gibi diger vasitalarla da gidebilirler. Bunlarm iicreti de orman idaresi tarafmdan odenir.
Bunlara sondiirme iginde galigtiklan miiddetge Devlet ormanlarmda orman idaresi, diger
ormanlarda alakalilar tarafmdan parasiz ekmek verilib baskaca iicret verilmez.
BALKAN — Madde hakkmda bir mutalea
var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmigtir.
YUZ OTUZ BE§tNCt MADDE — Bu kanun
hukumleri 1 haziran 1937 tarihinden itibaren
yiirumege baglar.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir.
YttZ OTUZ ALTINCI MADDE — Bu kanun
hukiimlerini Icra Vekilleri Heyeti yerine getirir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler .':. Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir.
Kanunun birinci muzakeresi bitmigtir.
Reylerin neticesini arzediyorjim:
Tiirkiye - ttalya ticaret mukavelenamesi ile
tediyatm tanzimine dair itilafnamenin temdidi
hakkmdaki kanuna (277) zat rey vermigtir. Muamele tamamdir. Kanun (277) reyle kabul edilmigtir.
Adliye tegkilat ve kadrolarmda yapjlacak
tadilata dair kanuna bir madde eklenmesi hakkmdaki kanuna (270) zat rey vermigtir, muamele tamamdir, kanun (270) reyle kabul olunmugtur.
Vakit gecikmigtir, gargamda gunii saat 15 te
toplanmak iizere celseyi kapryorum.
Kapanma saati: 18,25
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Tiirkiye - Italya ticaret mukavelenamesi ile tediyatm tanzimine dair
hakkmdaki kanune verilen reylerin neticesi len reylerin neticesi

itilaflnamenin tasdiki

(Kanun kabul edilmistir )
Aza aaeci
Reye istirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Miistenkifler
Reye istirak etmoyenlcr
Miinhaller

: 3QQ
: 277
: 277
:
0
:
u
. 118
:
4

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Tiirker
Cemal Akqm
Haydar Qergel
Izzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gonemj
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktm
Ankara
Ahmed Ulus
E§ref Demirel
Miimtaz Okmeu
Mii§fik Aya§li
Rasim Aktar
Rifat Araz
Antalya
Celal M'engilibciru
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Tiirkan Ba§tug
Aydin
Adnan Ertekin
Dr. Hulusi Alatas.
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktepe
Tahsin San
Balikesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Hacim Qarikh
tsmail Hakki Uzungar-

I Mustafa Abdiilhalik
Memed Demir
Renda
Osman Niyazi Bureu
Mustafa Onsay
Rahmi Selguk
Ziya Esen
Bayazid
(Joruh
Halid Bayrak
Akif
Akyiiz
Bilecik
Dr. 01. Besim Omer Ali Zirh
Asiru Us
Akalm
Atif Tuziin
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda Fuad Bulea
Ihsan Kurtkan
Ismail Hakki Uzmay
tlyas Sami Mus.
Mitat Dagdemir
§iikrii Giilez
Qorum
Ali Riza OzenQ
Bardur
Dr. Mustafa Cantekin
Halid Onaran
Eyub Sabri Akgol
Mustafa §eref Ozkan
I Ismail Kemal Alpsar
Bursa
tsmet Eker
Asaf Doras
Miinir Qagd
Atif AkgiiQ
Nabi Riza Yildirim
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Guran
Denizli
Dr. Sadi Konuk
Dr. Hamdi Berkman
Esad Sagay
Dr. Kazim Samanh
Fatin Giivendiren
Emin Asian Tokad
M. Fehmi Gergeker
Gl. §efik Tiirsan
Refet Canitez
Haydar Rtt§tii Oktem
§ekibe Insel
Mazhar Miifid Kansu
Yusuf Bagkaya
Qanakkale
DiyarbeMr
Dr. Mustafa Bengisu
Gl.
Kazim
Seviiktekin
Hilmi Ergeneli
Huriye Oniz
§\ikru Ya§m
Ru§tu Bekit
Ziya Gevher Etili
Ziilfii Tigrel
Qankin
Edime
Fazd Nazmi Orkiin
Dr. Fatma Memik
Hatice Ozgener
Faik Kaltakkiran
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§eref Aykut
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fuad Ziya Qiyiltepe
Tahsin Berk
Erzincan
Abdulhak Firat
Aziz Samih titer
Hikmet Isik
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pcrtev Demirhan
01. Zeki Soydemir
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgftn
§iikrii Kogak
Eski§ehir
tstamat Ozdamar
Ahmed Ozdemir
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Ali

KIIIQ

kerned §ahin
Omer Asim Aksqy
Giresun
Gl, thsan Sokmen
tsmail Sabuncu
Remzi Giires
Muzaffer Kilic,
Miinir Akkaya
Giimu§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
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Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Ata$

tgd
Em in lnankur
Hakki Saydam
Hamdi Ongun
Istanbul
AJi Ran a Tarhan
Atif Baymdir
Dr Neget Omer lrdelp
I)r Tugamiral Hakki
SJnasi EreJ
Fakihe Oymen
Hamdii Giirsoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Vagar Yazici
Ziya Karamursal
Izmir
Gl. Kazim tnang
Hiisnfi Qakir
Kamil Dursun
Sadettin Epikmen
Sukrii Saracoglu
Isparta
Ibrahim Demiralay
Kemal ttnal
Miikerrem Onsal
Kara
B.'Jia Ongoren
Fiisrfiv Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Amer Kiintay
Kastamonu
Dr. §ukrii §enozan
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamag
Sami Erkman
Sitki §erif Eken
Serif tlden
Tahsin Co^kan
Veled lzbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalac.
Ferruh Gupgiip
Hasan Ferid Perkcr
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay

1-2-1937

Kirsehir
Ali Riza Esen
Hazim Bbrekcj
U t f i Miifid Ozdes
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Hasan Hayvi Tar*
tbrahira Siireyya Yigit
Nedim Bozatik
Rasrib Akca
Salah Yargj
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Bediz Morova
Cemal Tekin
Dr. Osman §evki Ulu*
dag
Kazim Giirel
Mustafa Eken
Mustafa Halid tJner
Tevfik Fikret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. Sakir Ahmed Ediz
Ibrahim Dalkilic,
Memed Somer
Nasid Ulug
Omer Din?
Receb Peker
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytac,
Emrallah Barkan
Ol. Osman Koptagel
Mahmnd Nedim Zabct
Mihri Pektas.
Osman Taner
Vasif Hrnsy
Manila
Hikmet Bayur
Kenan Orer
Osman Ercjn
Refik tnee
Tahir Hitit
Turgnd Tiirkoglu
Yasar Ozey
Moras
Kemal Kusun
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Mardin
Sinob
Abdiirrezzak §atana ^ Cevdet Kerim tncedayi
Dr. Galib ttstiin
Dr. Riza Levent
Hulusi Orucoglu
Edib Ergin
Hilmi Qoruk
Stvas
trfan Ferid Alpaya
Mitat Siikru Bleda
Riza Erten
Rasim Ba§ara
§emsettin
GiinaltayMugla
Dr. Huseyin Avni Ercan Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Ba§ara
Hiisnii Kitabci
Tekirdag
Nuri Tuna
Cemil
Uybadm
Sukrii Kaya
Rahmi Apak
Yunus Nadi
Sakir Kesebir
Mus
Tokad
Sevki Qiloglu
Galib
Pekel
Nigde
01. Sitlu tike
Ahmed Vefik Ulugay
Resai
Eri§ken
Cavid Oral
Siireyya Tevfik Genoa
Dr. Abravaya
Trabzon
Dr. Rasim Ferid Talay
Halil Nihad Boztepe
Faik Soylu
Mitat Aydin
Halid Mengi
Raif Karadeniz
Kamil trdelp
S i r n Day
Ordu
Siileyman
Sirn Gedik
Ali Canib Yontem
Urfa
Dr. Ziya Naki Yaltrrrm
Behcet Giinay
Ffamdi Yalman
Fuad Ookbudak
tsmail Camas
Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Baha Pars
Muhittin
Din<jsoy
Samsun
Refet Olgen
Ali Tunali
Van
Dr. Asim Sirel
Hakki Ungan
Etem Tuncel
tbrahim Arvas
Meliha Was,
Miinib Boya
Memed Ali Yiiriiker
Memed Giine§dogdu
Yozgad
Rugeni Bark in
Celfil Arat
Ziihtii Durukan
Ekrem Pekel
Emin Draman
Sayhart
Omer Evci
AM Miinif Yegena
Srrn TQOZ
Esma Nayman
Sungur
Gl. Naei Eldeniz
fbra him Mete
Zonguldak
Omer Biger
Dr. Mitat Altiok
Tevfik Tarman
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Siird
Raif Ding
ITiilki Aydm
Ragib Ozdemiroglu
^evki Siisoy
Rifat Vardar
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[Reye i§tirak etmeyenler]
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
Ankara
Aka Gundiiz
Dr. Taptas
Falih Rifki Atay
Hati Qirpan
Kamal Ataturk (R. C.)
§akir Kinaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Tayfur Sokmen
Tevfik Arican
Aydtn
Dr. Mazhar Germen
Baltkesir
Gl. Kazmi Ozalp
(Bakan)
Hayrettin Karan
Orge Evren
Sabiha Gokc,iil
Bayaztd
thsan Tav
ttbeydullah (Izinli)
Bilecik
Tbrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemi] Qambel
Burdur
Tbrahim Necmi Dilmen
Bursa
Sadettin Ferid Talay
Qanakkale
Ahmed Cevad Bmre
Qoruh
Hasan Cavid
Denizli
Necib All KuQiika
Diyarbekir
Dr. tbrahim Tali Ongoren

Tevfik Bilge
(Izinli)
Zeki Mesnd Alsan
Edirne
Mecdi Boysan
Eldziz
Fazil Ahmed Aykac,
(Izinli)
Fuad Agrali (Bakan)
Erzincan
Saffet Ankan (Bakan)
Erzurum
Nafi Atuf Kansu
Eski^ehir
Emin Sazak (Izinli)
Osman l§in
Gazi Anteb
Bekir Kaleli
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
(Izinli)
Giresun
Hakki T a n k U*
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Gumu§ane,
§evket Erdogan
tqel
Ferid Celal Gtiven
Fikri Mutlu

Dr. Tevfik Riistii Araa
(Bakan)
Halil Mente§e
Hasan Ali Yiicel
Hamdi Aksoy
Mahraud Esad Bozkurd
Rahmi Koken
Isparta
Hiisnii Ozdamar
Kars
Esad Ozoguz
Fuad Kopriilii
Gl. Muhittin Akyiiz
Kastamonu
Ibrahim Grantay
Kayseri
Veli Yasm
Kirklardi
J)r Fuad Umay
Sevket Odiil
Ziihtii Akin
Kocaeli
Kemalettin Olpak
Konya
Ali Muzaffer Goker
Ali Riza Tiirel.
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazim Okay
Mustafa Ulusan
Nairn Hazim On at
Ressam ' S>evket Dag
Kutahya
Hiiseyin Rahmi Giirpinar
Muhlis Erkmen (Bakan)
Malatya
tsmet Inonii (Basbakan^
Manim
Br. Sami Uzel

Istanbul
Abdiilhak Hamid Tarhan
(Izinli)
Ahmed Hamdi Denizmen
(Izinli)
Ali Barlas
Dr. Refik Saydara (Bakan)
Gl. Refet Bele
(tA.)
Halil
Etem
Eldem Kani Akeken (Izinli)
(Izinli)
Kazim Nami Duru
Sal ah Cimcoz
Sabri Toprak (Izinli)
Maras
Izmir
Alaeddin Tiridoglu
Benal Aranan
Hasan Re§id Tankud
Celal Bayar (Bakan)
Memed Erten

Nuri Ural
Mardin
Osman Dinger
Mu§
Hakki Kilicoglu (Izinli)
Naki Yiicekok
§iikHi Ataman
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Selim Sirri Tarcan
Sayhan
Damar Arikoglu
Hilmi Uran
Siird
Ismail Miistak Mayakon
Sinob
Hiisamettin Okan
Ynsuf Xenial Tengir§enk
Sivas
Gl. Akif Oztekin Er
demgil
Ismail Memed Ugur
Necmettin Sadak
Remzi QJiner
Sabiha Gorkey
Tekirdag
Faik Oztrak
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Hiirrem Ergun
Hiisnii Konay
Nazim Poroy
Trabzon
Danis, Eyiboglu
Hamdi Dlkiimen
(Izinli)
Hasan Saka
Seniha Hizal
Urfa
Ali Saib Ursavas (Izinli)
Memed Emin Yurdakul
Zonguldak
Hasan Karabacak
lleoeb Ziihtii Soyak
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Adliye teskilat ve kararlarmda yapilacak tadilata dair kanuna bir madde eklenmesi hakkmdaki
kanuna verUen reylerin netieesi
( Kanun kabul edilmistir )
~~ ~~
Axa adedi : 399
Beye istirak edenler : 270
Kabul edenler : 270
Beddedenler :
0
Mtistenkifler :
0
Reye istirak etmeyenler : 125
Mfahaller :
4

[Kabul edenler]
Afyon Karokisar
1 Ismail Hakki Uzungar- | Mustafa Onsay
§ih
Berc Tiirker
Ziya Esen
Qoruh
Cemal Akgin
Memed Demir
Akif Akyfiz
Osman Niyazi Burcu
Haydar Qer§ei(/
tzzet Akosman
Rahmi Selguk
Ali Zirh
Bayazid
Izzet Ulvi Aykurd
Atrf Tuzun
Mebrure GonenQ
Halid Bayrak
Puad Bulca
Amasya
BUedk
thsan Kurtkan
Dr. Gl. Besim Omer llyas Sami Mu§
Esad Uras
Akalm
Nafiz Aktm
(jorum
Hola
Ali Riza Ozenc.
Ankara
Dr. Ern^a Cemal Suda Dr. Mustafa Cantekin
Ahmed Ulus
tsmail Btakki Uzmay
Eyub Sabri Akgol
Esref Demirel
Mumtajs Okmen
Mitat^Dagdemir
Ismail Kemal Alpsar
Miifjfik Aya§]i
Burdur
ismet Eker
Rasim Aktar
Halid Onaran
Miinir Cagil
Nabi Biza jfildirim
BifatrAraz
Bursa
Denizli
Antalya
Asaf Doras
jVtif Akgiic.
Dr. Hamdi Berkman
Celal Mengiliborti
Dr. Galib Kahraman
Dr. Kazim Samanli
Dr. Cemal Tunca
Dr. Refik Guran
Numan Aksoyi^
Emin Asian Tokad
Rasih Kaplan^
Dr. Sadi Konuk
01. §efik TOrsan
Esad Sagay
Tiirkan Bastug
Haydar Busts Oktem
Aydrn
Mazhar Mufid Kansu
Patin Guvendiren
Adnan Ertekin
M. Fehmi Ger§eker
Diyarbeter
Dr. Hulusi Alata§
01. Kazim Sevuktekin
§ekibe tnsel
Dr. Mazhar Germ en
j
Qanakkale
Huriye Oniz
Nazmi TopcGghi
j Dr. Mustafa Bengisu j Rtistu Bekit
Nuri Goktepe
Hilmi Ergeneli
Ziilfu Tigrel
Tahsin San
§iikru Yasm
Edirne
Baltkesir
Dr. Patma Memik
Ziya Gevher Etili
Cemal Esener
Qankxn
Faik Kftltakkn-an
Dr. H. Vasif Somyurek Fazil NazmrOi"kun
§eref Aykut
El&zk
Enver Adakan
Hatice Ozgener
Hacim Carikli
Mustafa Abdiilhalik
Ahmed Saffet Ohkay
Renda
| Pond-Ziya Qiyiltepe
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1 Tahsin Berk
Abdiilhak Firat
Erzincan
Aziz Samih liter
Hikmet I§ik
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§ukrii Ko«ak
EshiseMr
tstamat Ozdamar
Yusuf Ziya Ozer
Oazi Anteh
Ali KdiQ
Bekir Kaleli
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Gures
Oiresun
i Gl. thsan Sokmen
Muzaffer Kihc.
j Miinir Akkaya
Sadri Maksudi Arsal
Gumusane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehrai Atac,
tgel
| Emin Inankur
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Hakki Saydam
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Rana Tarhan
Dr. Ne§et Omer trdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Giirsoy
Hayrullah Brgin
Sadettin Uraz
Yas-iar Yazici
Ziya Karamursal
Izmir
01. Kazim Inarig
Hamdi Aksoy
Husnii Qakir
Kamil Dursun
Rah mi Koken
Sadettin Epikmen
Siikru Saracoglu
Isparta
Ibrahim Demiralay
Kemal tlnal
Mukerrem tTnsal
Kars
P>aha Ongoren
0.1. Muhittin Akyiiz
Hiisrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Omer Kiintay
Kastamonu
Dr. §iikru §enozan
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac,
Sami Erkman
Sitki Serif Eken
Serif tlden
Tahsin Coskan
Veled Izbudak
Kaystri
Ahmed Hilmi Kalag
Porrnh Giipgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay
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Kir§ehir
Ali Riza Esen
Hazim Borekgi
Lutfi Miifid Ozde§
Kocaeli
Ali Dikmen
Hasan Hayri Tan
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Bediz Morova
Cemal Tekin
Dr. Osman §evki Uludag
Kazim Giirel
Mustafa Eken
Mustafa Halid tTner
Tevfik Fileret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. $akir Ahmed Ediz
Ibrahim Dalkilig
Memed Somer
Na§id Ulug
Omer Ding
Reeeb Peker
Malatya
Abdulmuttalib Oker
Dr. Hilmi Ayta<j
Emrullah Barkan
01. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabci
Mihri Pekta§
Vasif Qmay
Manisa
Hikmet Bayur
Kenan Orer
Osman Ergin
Refik Inee
Tahir Hitit
Turgud Turkoglu
Ya§ar Ozey
Mara§
Kemal Kusun
Mar din
Abdiirrezzak Satana
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Dr. Riza Levent
Edib Ergin
Hilmi Qoruk
trfan Ferid Alpaya
Osman Dinger
Riza Erteu
Mugla
Dr. Hiiseyin Avni Ercari
Hlisnii Kitabci
Nuri Tuna
Siikrii Kayt
Ytinus Nadi
Mi*,,
^evki Oiloglu
Nigde
Ahmed Yefik Ulugay
Cavid Oral
Dr. Abravaya
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil trdelp
Ordu
Ali Canib Yontem
Dr. Ziya Naki Yaltinm
Hamdi Yahnan
tsmail Qamas,
Muhittin Bah a Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuncel
Meliha Ulas.
Memed Ali Yiiriiker
Memed Gune§dogdu
Ru§eni Barkin
Ziihtu Durukan
Seyhan
Ali Miinif Yegena
Esma Nayman
01. Naci Eldeniz
Ibrahim Mete
Omer Biger
Tevfik Tarman
Siird
Hulki Aydm
Sevki Siisoy
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Sinob
Oevdet Kerim tncedayi
Dr. Oalib Ustun
Hulusi Orugoglu
Sivas
Mi tat §ukru Bleda
Rasim Ba§ara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
Semsettin Giinaltay —
Vasfi Rasid Sevig
Ziya B agar a
Tekirdag
Rahmi Apak
^akir Kesebir
Tokad
Oalib Pekel
01. Sitki tike
Resai Eri§ken
Siireyya Tevfik Oenca
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Mitat Aydm
Raif Karadeniz
Sirri Day
Suleyman S i m Oedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
01. Ahmed Yazgan
Muhittin Dingsoy
Refet Ulgen
Van
Hakki Ungan
Mimib Boya
Yozgad
Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Evci
Srrn tgoz
Rungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Halil Turkmen
Raif Dine.
Ragib Ozdemiroglu
Rifat Vardar
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[Reye i§tirak ctmeyenler]
Afyuti harahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
Ankara
Aka Giindiiz
Dr. Taptas
Falih Rifki Atay
Hati Qirpan
Kamal Atatiirk (R. C.)
Sakir Kinaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Tayfur Sokmen
Tcvfik Ancan
Bahkesir
Gl. Kazim Ozalp
(Bakan)
Hayrettin Karan
Orge Evren
Sabiha G8k ? iil
Bayazxd
lhsan Tav
Ubeydullah (lzinli)
Bilvci'%
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Ceinal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Ceniil Qambel
§iikru Giilez
Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
Mustafa §ercf Ozkan
Bursa
Refet Canitez
(Oruntak)
Sadettin Ferid Talay
(Janakkale
Ahmed Cevad Emre
Qoruh
AsTm Us
Hasan Cavid
Denizli
Neeib Ali Kuqiika
Yusuf Ba§kaya

DiyarbeMr
Dr. Tevfik Ru§tii Aras Memed Erten
Dr. Ibrahim Tali On- (Bakan)
Nuri Ural
yoren
Halil Mente§e
Mu§
Hasan Ali Yiicel
Tevfik Bilge (lzinli)
Hakki Kilicoglu
Mahmud Esad Bozkurd Naki Yiicekok
Zeki Mesud Alsan
§iikru Ataman
Edirne
Isparta
Mecdi Boysan
Ordu
Hiisnii Ozdamar
Elaziz
Ahmed lhsan Tokgoz
Kars
Fazil Ahmed Aykac.
Selim Sirri Tarcan
Esad Ozoguz
(lzinli)
Sayhan
Fuad Kopriilu
Fuad Agrali (Bakan)
Damar Arikoglu
Kastamonu
Hilmi Uran
Erzincan
Ibrahim Grantay
Saffet Arikan (Bakan)
Siird
Kayseri
Erzurum
Ismail Mii§tak Mayakon
Veli Yasin
Nafi Atnf Kansu
Sinob
Kirklareli
Hiisamettin Okan
Eskiseliir
Dr. Fuad Urn ay
Yusuf Kemal TengirAhmed Ozdemir
§evket Odiil
§enk
Emin Sazak (lzinli)
Ziihtii Akin
Osman I§m
Sivas
Kirsehir
Gl. Akif Oztekin ErGazi Anteb
Memed Seyfeli
demgil
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Kocaeli
(lzinli)
Ibrahim Siireyya Yigit Ismail Memed Ugur
Necmettin Sadak
Giresun
Kemalettin Olpak
Tekirdag
Hakki Tank Us
Konya
Cemil Uybadin
Ismail Sabuncu
Ali Muzaffer Goker
Faik Oztrak
Talat Onay
Ali Riza Tiirel
Yahya Kemal Beyatli
Gumuqane
61. Ali Fuad Cebesoy
Tokad
^evket Erdogan
Kazim Okay
Hiirrem
Ergun
Mustafa Ulusan
t$el
Hiisnii Konay
Nairn Hazira Onat
Ferid Celal Giiven
Nazim Poroy
Ressam §evket Dag
Filer! Mutlu
Trabzon
Kutahya
Istanbul
Danis
Eyiboglu
Huseyin
Rahmi
GiirAbdiilhak Hamid Tarhaii
Hamdi tllklimen
prnar
(lzinli)
Ahmed Hamdi Denizmen Muhlis Erkmen (Bakan) Hasan Saka
Seniha Hizal
Malatya
(lzinli)
Vrfa
tsmet
tnonii
(Basbakan)
Ali Barlas
Ali
Saib
Ursavas(lzinli)
Osman
Taner
Atif Baymdir
Memed Emin Yurdnkul
Manisa
Dr. Refik Saydam
Van
Dr. Sami Uzel
(Bakan)
Ibrahim Arvas
Kani Akeken
Gl. Refet Bele
Yozgad
Halil
Etem
Eldem (lzinli)
Celal
Arat
Kazim Nami Duru
(lzinli)
Zonguldak
Sabri Toprak
Salah Cimcoz
Esad Qakrnakkaya
Izmir
Mara§
Hasan Karabacak
Benal Arman
Alaeddin Tiridoglu
Celal Bayar (Bakan)
Hasan Re§id Tankud-—l—R eceb Ziihtii Soyak
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