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Sonra Onmam Kanonu Encümendedir. Gelecek devrei
içtkna'iıyede Meclisi Âliden Mili halinde çıkacaktır.
Bu da çok faydalı ve çoik 'arzu ettiğimiz bir kanon
dur. Bononla müşkülât mümıdefi oluyor.
Yine arkadaşlarım birisi memurlarda irtişa oklu
ğunu söylediler M, millet kürsüsünden bumu söyle
mek doğru değildir. Memurlar vazifelerini bihakkın
'ifa ediyorlar. tçlerinde belki sû-i ahval sahibi olan
Ibulunur, omları kamun tecziye eder, (burada ifade olun
mak 'hiç doğru olmaz.
EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, arkadaşlarım
hududu tabiyeden kuşkulandıkları şuduıri: Dört çalı
öîan yerde mü orman addolunuyor? Yoksa onman de
nince devletçe muhafaza altıma alınmış, aşağı yukarı
emeği mıesbuk b'iır mahalle ımıi demiyor?
Yani onmam deyince devlet namıma ahali hakkıma
sahip olimak isterse, ibiır döıhüim orman bile kalmaz.
Hepsinin anazisii dahilindedir. hepsinin. merası 'içinde
kalıyor. Fakat görüyoruz ki ormansız milletler de yaşıyarnuyoriar. Hali tabiimde kaldıkça ormanlarda (tah
rip ödüyor Hakikaten tutulan usul nakıstır, ormamlar tamıamem muhafaza edîlemıemişıtir. Lâkin muha
faza edilememiştir diye vökâletli kaparken müdüriyeti
de kaparsak bültıün onman yanar gider. Müdiriıyeti
kapayalım demek ıslah 'içindir. Binaenaleyh hu mesel-'
le hakikaten ciddî (tutulacak bir şeydir. Bazı köyler
onmam dahilindedir. Devlet oradaki haillka tazmıimaıt
verip oradan çıkarmalıdır. Devletin muayyen muha
fazalı oıtfmiamlan olmalı, kudretini oraya (teksif etmeli.
Şimdi hududu tabiiye dehince şahsî menfaatimize do
kunuyor. Bıizim kuşkulandığımız (bütün meralarımız
da - hududu tabiî denince - 'bunun daihilıinde kalı
yor. Dört tane çalımız var, kemdi koruduğumuz şey
lerin de devlet ormiari'arımım hududu tabiisi meyamımıa İthal edilmesinden korkuyoruz. Bonom haricinde
maddede hakikaten teshülât da vardır. Bu, dürüstü
ahlâka sevkedef ve bunun (bir saat mesafeye kadar
kaydını 'bendeniz zailt görüyorum. Buradan zaptmapt
temin edildikten 'somra beş saat diye kaçak olduğu
İhbar edilirse...
FAİK BEY (Tekirdağ) — Oraya ıgelemedik.
BMılN (BEY (Devamla) — Bu madde halkım çok
lehinedir. Aynı zamamda onmamın muhafazası içim de
ahkâm vardır. Bu maiddede muhafaza ormanları diye
bazı modeller yapıyonlaırmış. Hiç olmazsa ıbir kaç
orman böyle devlet onmamı vaziyetime girerse, bun
dan sonra devlet ormancılık hakkındaki vaziyetimi
düşünür. Hangi ormanı muhafaza ederim, hamgisimi
muhafa edemıem. Yamii 'beraber şiddetle tememini ede
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lim ki, o şekil müdiriyetiten çıksın, devlet oiddî bir
orman prensibini takip etsin. Bütün dünya onman si
yasetiyle alâkadandır. Fakat bu madde her halde hal
kın lehinedir. Belki kaçakçılık olabilir, hükümet mal
da emniyet etmek »istiyor ve dürüst yürümek ve öyle
görünmek istiyor. Ağnam resminde de halktan
şüphellendiydik. Taihsüdarsız nasıl olur diyorduk.
Adalet olan mahallerde halk bunu saklamadaı
verdi. Binaenaleyh maddeyi bendeniz muvafık görü
yorum ve kalbullünü rica ediyorum.
MALÎYE VBKÎL't HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim;, bendemiz esas meseleye dair maruzatta bulumırmayacağım. Omu salâhiyetim ve ihtisasım haricin
de görlüyorum. Yalnız diyebilirim ki Devlet orman
larının hakikî muhafaza ve idamesi, onmanın içeri
sine yabancı elim girmemesiyle kaimdir. Ne zaman
devlet kendi ormanları içinde kesilmesi lâzım gelen
şeyleri kendi vesaMıyle meydana çıkarırsa ormam
muhafaza edilir. Üst tarafım (ben anlamam, bu ya
pılmadıktan sonra hava! Ormanlar hâsılaitıyla maliye
alâkadardır. Onun içlin Söylüyorum, söz aldığıimım
sebebi de budur. Muayyen mahalle çıkarılmıiiş olan
malhsulâıttam resim alınmaz mı denilmek istemiyor?
RASÎH BEY (Antalya) — Evdt.
MALİYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) —
Bu şekliyle bu madde gayet muzırdır. Orman resmi
ni ben her yerde ararım, makbuz isterim. Elinde mak
buz bulunmadıktan sonra değil hududu tabiiyenlim
haricine, cehennemim dibine gitmiş bile olsa, o res
mi verilmemiş kenesıtenin resmini arayabiinelliyim.
Eğer bononla encümen bu resim aranamaz demek iş
itiyorsa, i(M milyon liralık varidat suya düşer. Bina
enaleyh her yende arayalblmdiyim. Belki hudut ha
ricinde müsadere olamaz. Fakat resim içim tâ satış
d'skeleslinde dahi takip ve resmimi alabilirim. Bunum
içim- bu maddemıin encümene iadesini rica ederim.
RElS — Buyurun Rasih Bey!
RASlH BEY (Antalya) — Sözüm aynı şey idi,
Maliye Vekili Bey ifade ettiler.
REİS — Kastamonu Mebusu Fuat Beyin takriri
var, okunacak.
Riyaseti Gelileye
Ormanlarım hudutu fcalbüyesi pmarhklarındam (iti
bar edilmek lâzım olduğundan maddemin o suretle
tashihi için Ziraat Encümenine iadesiıni teklif edenim.
Kastamonu
M. Fuat
RBÎiS — Efendim, takriri reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen-

