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HULASASI 

Izmir liman §irketi ve 
Istanbul liman sjrketi i§leri umum miidiirliigii 

1935 yih biitcelerinde miinakale yapilmasma, 
Van golii gemi isletme idaresi 1935 mail yili biitce-

sinde yapilacak miinakaleye dair kanun layihalarile, 
Hususi sihhat yurdlarile hastanelerin himayesi 

hakkmdaki kanun teklifine liizum olmadigma dair Ma-
liye enciimeni mazbatasi ve 

Hayvanlar vergisine, 
Arttirma, eksiltme ve ihale kanununun 41 nci mad-

desine bir fikra eklenmesine, 
Subaylara ve askeri memurlara verilecek elbise ve 

teghizat bedeline, 
Bina vergisi kanununun bazi maddelerinin degisti-

rilmesine dair kanun layihalan miizakere ve kabul 
edildi. 

Arttirma ve eksiltme ve ihale hakkmdaki kanunun 
28 nci maddesine bir fikra eklenmesine dair kanun 
llayihasimn birinci miizakeresi yapildiktan sonra <jar-
samba giinii toplamlmak iizere inikad bitirildi. 

Bagkan Vekili 
Refet Canitez 

KStib 
Kiitahya 

Nagid Ulug 

Katib 
Coruh 

Ali Zirh 

2 — HA VALE EDtLEN EVRAK 

Layihalar 
1 — Denizyollari ve Akay isletmelerile fabrika ve 

havuzlar ve kilavuzluk miidiirliikleri ve Devlet reisine 
aid deniz vasitalari memurlari ve gemi adamlari hak
kmda tekaiid kanunu layihasi (1/394) (tktisad, Ma-
liye ve Biitge enciimenlerine) 

Mazbatalar 
2 — Askeri ve miilki tekaiid kanununun 23 ncii 

maddesinin tefsiri hakkmda Bagvekalet tezkeresi ve 
Milli Miidafaa, Maliye ve Biitge enciimenleri mazbata-
lan (3/73) (Ruznameye) 

3 — Askeri ve miillki tekaiid kanununun 45 nci 

maddesine bir fikra eklenmesine dair kanun layihasi 
ve Milli Miidafaa, Maliye ve Biitee enciimenleri maz-
batalan (1/306) (Ruznameye) 

4 — Askerlik kanununun 36 nci maddesinin degif-
tirilmesine dair kanun layihasi ve Milli Miidafaa encii
meni mazbatasi (1/384) (Ruznameye) 

5 — Tiirkiye ile Yunanistan arasinda miinakid 30 
ilk te§rin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelesine ek olarak 26 eylul 1935 tarihinde imza 
olunan miizeyyel anla§manm tasdikma dair kanun la
yihasi ve Hariciye ve tktisad enciimenleri mazbatalari 
(1/284) (Ruznameye) 

KATIBLER 

B I R I N C I CELSE 
Agilma saati : 15 

BA§KAN — Tevfik Fikret Silay 

Siireyya Tevfik Genoa (Tokad), Sabiha Gokgiil (Balikesir) 

BALKAN — Meclis agilmistrr. 

3 — RlYASET DiVANININ HEYETl UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Qankin, Diyarbekir, Erzurum ve Zon-
guldak mebusluklanna segilen Ifatice Ozgener, 
Dr. Ibrahi Tali Ongoren, Dr. Saim Ali Dilem-
re, Ql. Pertev Demirhan, ve Raif Dinqe aid inti-
hab mazbatalarinm gonderildigine dair Basveka
let tezkeresi. 

BALKAN — Yeni intihab edilen bazi arka-
daslarm mazbatalari gelmistir. Muallel degil-
dir. Nizamname mucibince mazbatalari reyi-
nize arzedecegim: 

Qankiri; Hatice Ozgener, 
Muallel olmadigr igin mazbatayi reyinize ar-

zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmistir. 
Diyarbekir; Dr. Ibrahim Tali Ongoren, 
Mazbata muallel degildir. Kabul edenler. 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Erzurum; General Pertev Demirhan, 
Mazbata muallel degildir. Kabul edenler. 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Erzurum; Dr. Saim Ali Dilemre, 
Mazbata muallel degildir. Kabul edenler. 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Zonguldak; Raif Ding, 
Mazbata muallel degildir. Kabul edenler. 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
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4 — AND IQMELER 

1 — Diyarbekir, Erzurum, Qankm, Erzurum 
mehusluklanna segilen Ibrahim Tali Ongoren, 
General Pertev Demirhan, Hatice Ozgener, Dr. 
Saiyn Ali Dilemrenin and igmeleri. 

BALKAN — Burada bulunan arkadaslar 
varsa tahliflerini yapalim. 

Dr. Ibrahim Tali Ongoren ( Diyarbekir ), 
tahlifi icra edildi. (Alkislar). 

Gl. Pertev Demirhan (Erzurum), tahlifi ic
ra edildi. (Alkislar). 

Hatice Ozgener (Qankiri), tahlifi icra edil
di. (Alkislar). 

Dr. Saim Ali Dilemre (Erzurum), tahlifi ic
ra edildi .(Alkislar). 

Baif Ding (Zonguldak), tahlifi icra edildi. 
(Alkislar). 

5 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER 

1 — 1935 yili vuvazenei umumiye kanunu-
nun 5 nci maddesine bagh (D) cedveline ekle-
necek kadro hakkmda 1/369, Harita umum mil-
dilrlilgu 1935 yili butgesinde 11 920 lirahk milna
kale yapilmasma dair 1/377, Milli Mildafaa ve-
kdleti 1935 yili hava butgesinde 151 874 lirahk 
milnakale yapilmasma dair 1/378, §urayi devlet 
1935 yili butgesinde 500 lirahk milnakale ya
pilmasma dair 1/380, Ziraat vkdleti 1935 yili 
biitgesinde 31 600 lirahk milnakale yapilmasma 
dair 1/381, 1935 mail yili muvazenei umumiye 
kanununa bagh (L) cedvelinde serbest birakila-
cak ogretmen kadrosu hakkmda 1/385, Giimruk 
ve inhisarlar vekdleti 1935 yili butgesinde 36 170 
lirahk milnakale yapilmasma dair 1/389 sayih 
kanun layihalarile Idare Heyetinin, Bilyilk Mil
let Meclisi 1935 yili biltgesine 4 000 lirahk tah-
sisat konulmasma dair 2/22 sayili kanun teklifi 
ve Biltge encilmeni mazbatasi [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
soz isteyen var mi? (Hayrr sesleri). Maddeler 
gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Mad-
delere gegilmesi kabul edilmistir. 

1935 mali yili umumi muvazene kanununa 
bagh biitge ve cedvellerde degisiklik yapil

masma dair kanun 

MADDE 1 — 1935 mail yili umumi muva-
zenesine giren bir kisim daire butgelerinin ilisik 
(1) numarali cetvelde gosterilen fasillan ara-
sida 236 064 lirahk miinakale yapilmistn*. 

[1] NUMARALI CETVEL 

§urayi devlet 
P. 
86 
87 

142 

Teshin 
Miiteferrika 

Maliye vekaleti 
Memurlar maasi 

Tenzil. 
250 
250 

4 000 

Gumriik ve inhisarlar vekaleti 
252 Memurlar maas.i 14 200 

[1] 88 sayih basmayazi zaptm sonundadir. 

F. 
264 Defatir ve evraki matbua 
274 tns,aat ve tamirat 
275 Tatbikat kursuna celbedilecek me-

murlara 1615 sayili kanunun 4 ncii 
maddesi mucibince verilecek yev-
miye 

281 Maas 
288 Mefrus,at ve demirba^ 
290 Muteferika 
295 Miibayaa bedeli 
297 Takipte kullanilmak igin harigten 

tutulacak vesaiti nakliyenin kira, 
tamir ve tazmin masrafi 

298 Harbiye talebesi, efrad ve muhafa-
za memurlan ile deniz vesaiti miis-
tahdemlerinin melbusati, Harbiye ta 
lebesi ile kita, asker ve muhafaza 
memurlarmm teghizati ve talim ve 
terbiyede kullanilacak malzeme be
deli 

301 Terciime iicreti 

726 
729 
746 

748 

749 

750 

757 

765 

829 

Tenzil. 
1 000 
2 000 

100 
600 
000 
100 
970 

Milli Miidafaa vekaleti 
Kismi) 

Levazim ve teghizati harbiye 
feninye 

500 

14 400 
300 

Ziraat vekaleti 
Memurlar maasi 
Vilayat miistahdemleri iicreti 
Beynelmilel miiessesata istirak his-
sesi 
Ecnebi mutehassislar ve terciiman-

lari 
Dahilde tahsil ettirilmekte olan ta-
lebenin mekteb ve yol masraflan 
Staj ve ihtisas igin 1935 senesinden 
ewel gonderilmis olanlarla 1935 
senesi iginde orman, keten ve bay-
tarlik igin gbnderileceklerin tahsi-
sati 
2342 numarali kanun mucibince 
hayvan sagligi kiigiik sihhiye me-
murlarma verilecek yem bedeli 
1933, 1932, 1931 seneleri borglan 
karsiligi 

8 000 
6 000 

1 000 

2 500 

1 600 

2 500 

1 000 

9 000 

(Hava 

ve 
151 874 

— I l l 
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F. 

923 
926 

931 

932 
933 

F. 

253 

256 

259 

262 

263 

265 

273 

287 

291 

292 

Harita umum mudiirlugu 
Odacilar melbusati 
tJcretli muhabere ve mtikaleme 
masrafi 
Makine, alat ve edevat ve demirbas 
esya ve levazimmm mubayaa ve 
tamir masraflari 
Hayvan mubayaa bedeli 
Isletme 

Btiytik Millet Meclisi 

Tenzil. 

80 

25 

10 345 
191 

1 270 

Zam. 
4 000 

500 

1 Muvakkat tazminat 
BALKAN — Kabul edenler ... Et-
meyenjer ... Kabul edilmistir. 

§urayi devlet 
58 Mefrusat ve demirbas 

BA§KAN — Kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Griimruk ve inhisarlar vekaleti 
1683 numarali kanuunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 12 200 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmi§tir. 
Muvakkat tazminat 2 000 
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Merkez miiteferrikasi 300 
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Kirtasiye 500 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Vilayat miiteferrikasi 1 500 
BASK AN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Ytiksek tahsilini bitirmis ve bir ec-
nebi diline sahib olan ve giimruk 
muamelelerini bilenlerden yabanci 
memleket gumruklerine staj igin 
gonderileceklerin harcirahlari 300 
BALKAN — Kabul edenler 
ler ... Kabul edilmistir. 
Tarti aletleri mubayaa ve tamir 
masraflari 
BALKAN — Kabul edenler 
ler ... Kabul edilmistir. 
Muvakkat tazminat 
BALKAN — Kabul edenler 
ler ... Kabul edilmistir. 
icar bedeli 
BALKAN — Kabul edenler 
ler ... Kabul edilmistir. 
Harcirah 
BALKAN — Kabul edenler 
ler ... Kabul edilmistir. 

Etmeyen-

500 
Etmeyen-

600 
Etmeyen-

950 
Etmeyen-

9 735 
Etmeyen-

F. 
293 

296 

727 

728 

733 

734 

735 

740 

742 

764 

817 

833 

834 

843 

Tesis masrafi 
BALKAN — Kabul edenler 
ler ... Kabul edilmistir. 
Muayyenat 
BALKAN — Kabul edenler 
ler ... Kabul edilmistir. 

Zam 
34 

Etmeyen-

7 551 
Etmeyen-

Ziraat vekaleti 
1683 numarali kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaiid ik
ramiyesi 8 000 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Muvakkat miistahdemler 6 000 
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Demirbas ' 1 100 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Kirtasiye 1 000 
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Merkez miiteferrikasi 4 000 
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Defatir ve evraki matbua 1 000 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Mtikaleme bedeli ' 1 500 
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Gegen sene borcu ' 9 000 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 

Milli Mtidafaa vekaleti (Hava kismi) 
Daimi miistahdemler ticreti 66 121 
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Ugus miiteferrikasi 24 562 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Tayyare sehidleri tazminati 200 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 
Amele yevmiyesi 60 991 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 

Harita umum mtidtirlugii 
922 Miiteferrika 1 000 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 

927 Efrad iase masrafi ve hayvan yem 
bedeli 10 920 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 

(Madde 1, tekrar okundu) 
EMlN SAZAK (Eskisehir) — Enciimenden 

bir sual soracagim ; Miinakale ihtiyaci martta, 

— 112 -
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nisanda belli olur,, yani senenin son aylarmda 
olur. Boyle daha alti ay gegmeden nasil olu-
yor„ hikmeti nedir? Bu demektir ki, vaktile 
iyi diisiiniilmemistir. Biitge enciimeni ne diyor? 

BALKAN — Miinakale vakitsizdir, vaktin-
de iyi diisiiniilmemistir, neden boyle oluyor, 
diye soruyorlar. 

BUTgE E. Rs. V. MttKERREM ttNSAL (Is-
parta) — Suallerini tekrar etsinler. 

EMtN SAZAK (Eskisehir) — Snenin alti 
ayi gegmeden (Kiirsiiye sesleri)... Senenin alti 
ayi gegmeden, bu fasil noksandir, bu fasil 
fazladir, neden belli olur? Bu, iyi bir bidat 
degildir. Mart, nisan, mayis gelir de §u nok-
san gelnfis, bu fazla gelmis, , denebilir ve 
fasillar arasmda miinakale yapilrr. Senenin 
alti ayi gegmeden nasil olur? Rica ediyorum, 
bunu izah etsinler. 

BttTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Esasen senenin miihim bir kismi gegmi§tir. 
Malumu aliniz, Devletin masrafma taalluk eden 
para, ihtiyacm dunundadir. Biitiin daireler 
biiyiik tasarruflarla hareket ediyorlar ve da
ha ehemmiyetli ve acil ihtiyaglari temin igin, 
tasarrufu miimkiin olan maddelerden tasarruf 
ederek nakil istemek liizumunu goriiyorlar. 
Miinakaleyi zaruri kilan sebeb budur. 

BALKAN — Ba§ka miitalea var mi 
Maddeyi 1 numarali cetvelle reye arzediyo-

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

MADDE 2 — 1935 mali yili umumi muvazene 
kanununun 5 nci maddesine bagli (D) cetveli-
nin Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti kismma 
Ankara Niimune hastanesi igin (2) numarali 
cetvelde gosterilen iig miitehassis eklenmi§tir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmis.tir. 

MADDE 3 — 1935 mali yili umumi muvazene 
kanunun 12 nci maddesine bagli (L) cetveli-
nin Maarif vekaletine aid kismmda; (Lise, orta, 
ikmal ve muallim mektebleri) partisindeki 6 nci 
dereceden 11 ve 9 ncu dereceden 30 muallim fili 
kadroya ve fili kadronun ayni partisindeki 
14 ncii dereceden 15 muallim (L) cetveline alm-
mistir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmi^tir. 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmisjtir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hiikmiinii lcraya 
Maliye vekili memurdur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Layihanm heyeti umumiyesini agik reye ar
zediyorum. 

Arazinin acele tahriri hakkmdaki layihanm 
tevziinden heniiz 48 saat gegmemistir. Miiza-
keregini geleeek inikada birakryoruz. 

2 — Nebatlari hastalik ve zararli boceklerden 
koruma hakkmda kanun layihasi ve Ziraat, Gum-
riik ve inhisarlar, Adliye ve BiitQe encumerileri 
mazbatalan (1/125) [1] 

BALKAN — Bu layiha tevzi edilmistir. 
Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen 

var mi? 
Maddelere gegilmesini kabul edenler.. .Et

meyenler... Kabul edilmistir. 

Nebatlari hastalik ve zararli boceklreden ko
ruma kanunu 

Boliim : 1 

Memlekete giren veya memleketten gikan 
nebatlarm tabi tutulacagi muamele 

MADDE 1 — Yabanci memleketlerden gelen 
her tiirlii nebat ve pargalarmm Tiirkiyeye so-
kulabihnesi igin memlekete bulasmamasmdan 
korkulan hastalik ve boceklerden ve bunlarm 
ispor, yumurta ve kurdlarmdan temiz olmasi 
ve hastaliksiz ve bbceksiz yerlerin iiriinlerinden 
bulunmasi §arttn\ 

Bunlarm gonderildikleri memleketlerin ne
batlari koruma is,lerile ugra^an ve salahiyetleri 
Hiikumetimizce taninan kurumlarca tasdikli 
men§e ve saglik fahadetnamelerile belgelenmis 
olmasi lazimdrr. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

SAMl ERKMAN (Kastamonu) — Disardan 
geleeek fidanlar, memleketimizce tanmmis he-
yetlerin tasdikmden gegmesi lazimdrr, diyor. 
Disardan getirilecek fidanlar igin bir men^e se-
hadetnamesi almacaktrr. Harigten fidan getir-
tecek bir adam, Hiikumetin hangi heyeti tani-
digmi ne bilecek? Bu madde pek vazih degil
dir 

Hangi heyetler Hukumetge tanmmistir; han-
gileri tanmmamisjtir? Bunu fidan getirtecek sah-
sm bilmesine imkan yoktur. Bu, dogrudan dog-
ruya harigten fidan gelmiyecek demekle musa-
vidir. 

Qiinki eger getirtilen fidanlarm men§e §e-

[1] 87 sayilt basmayazt zaptm sonundadir. 
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hadetnamesi Hiikumetge tnmmis heyetler tara-
fmdan verilmemis ise bunlar giimriiklerde tutu-
lacaklar ve sahibinin gozii onunde yakilacak-
lardir. 

ZtRAAT V. MUHLlS ERKMEN (Kiitahya) 
— Bu kanunun hedef bildigi 4 iilkii vardir. 

Bunlardan birisi: memleketimizi yabanci 
memleketlerden gelen hastaliklardan ve zararli 
boceklerden korumak. Bu, gok miihim bir me-
seledir. Eger layiki veghile tekayyiidatta bulun-
maz ve lazim gelen tedbirleri almazsak, mem-
leket iktrsadiyatina biiyiik darbeler indirebile-
cek zararlarla karsi karsrya gelebiliriz. Bunun 
mazide unutulmamis misalleri vardir. Adanali 
arkadaslarim, Adanadaki pamuklara ariz olan 
siine kurdunu pek iyi hatirlarlar. tsmini bu 
gun pek iyi hatirlayamadigim bir bbcek te ha-
rigten bu suretle gelmis, Ege ve Cenubi Ana-
doluda gorulmiistiir. Bunu da iyi hatrrlarlar. 
Kezalik yine hatirlarlar ki gegen sene Meclisi 
Alide mevzubahs olan, Bursadaki dut agaglan-
na ariz olan (Diyaspis) i de unutmami^lardir. 
Bunlar dut agaglarmi ve ipek boceklerini ten-
did edebilecek bir mahiyet alabilirler. Bu 
itibarla memleketimizdeki bu gibi hastaliklarm 
bir gogu harigten geldigi ve bunlarm en 50k 
fidanlarla geldigi muhakkakttr. Binaenaleyh 
goziimuzii bu hususta gok agmak lazimdrr. Bu
nu yalniz biz degil, biitiin memleketler yapi-
yor. Hakikaten bunlarm hastaliktan salim ol-
dugunu anlayabilecek vesikalara ihtiyacrmiz 
vardir. Buralardaki kurumlarda deniliyor, bu 
kurumlar, bu miiesseseler bizce malumdur ve 
muayyendir. Mesela Misirda bizde oldugu gibi 
bazi maddeler iizerinde hangi mense sahadet-
namesile hangi kurumdan alacagmi biliyor ve 
bunlarm kimler tarafmdan verilecegi ilan edil-
mistir. Bu itibarla arkadasrmm endisesine hig 
mahal yoktur. Bu, hastaliktan dogrudan dog-
ruya vikaye etmeye matuf bir maddedir. 

BALKAN — Bu madde hakkmda baska mii-
talea var mi? Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmi^tir. 

MADDE 2 — Tiirkiyeye bulasmasmdan kor-
kulan hastalik ve zararli bocekler Ziraat ve-
killigince yabanci Hiikumetlere bildirilir ve ay-
rica ilan olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazili mense 
ve saglik sahadetnamelerile gelen nebat ve par-
galari, ancak Ziraat vekilliginin teklifi ile Ic-
ra Vekilleri Heyeti tarafmdan tayin olunacak 
deniz ve kara giimruklerinden girebilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — 3 ncii madde hiikmiine gore ta
yin edilen gumriiklere gelen her turlii nebat 

ve pargalan mense ve saglik sahadetnamelerile 
birlikte giimruklerdeki (Nebatlari kontrol ve 
temizleme) kurumlannca muayene ve tetkik 
olunur. Muayene sonunda temiz olduklan anla-
silan ve sahadetnameleri usule uygun bulunan 
nebat pargalan memlekete sokulur. 

Eger kontrolda hastalik veya zararli bocek 
goriilur yahud hastalik ve zararli bocekten za-
rara ugradiklan anlasilir veya mense ve sag
lik sahadetnamelerinin usule yugun bulunma-
digi goriiliirse en gok on bes giin iginde masrafi 
getirene aid olmak iizere geldigi yere geri gon-
dermeleri yukari fikrada yazili giimriiklerdeki 
kurumlarca mal sahiblerine yazi ile bildirilir. Bu 
muddet bittikten sonra mal sahibleri hastahkli 
ve zararli nebatlari geri gondermezlerse bunla
rm usuliine gore kontrol ve temizleme kurum-
lari tarafmdan yok edilmesine karar verilir, 
yok edilme isi igin kontrol ve temizleme kurumu 
miidurii veya oranin Ziraat miiduru veya me-
muru ve giimruk idaresi tarafmdan memur edi-
lecek bir zattan murekkep bir heyetin gozii o-
niinde yapilir ve keyfiyet bir zabit varakasile 
tesbit olunur. 

Yok etme isi igin yapilacak masraf sonradan 
mal sahibinden almmak iizere kontrol ve temiz
leme kurumu biitgesinden verilir. 

§ukadarki gelen nebat ve pargalarmda g'6-
riilen hastalik veya zararli bocekler memlekette 
salgm bir halde bulunuyorsa mal sahibinden 
masrafi almmak iizere Ziraat vekilliginin izni 
ile giimriiklerde fenni temizlemege tabi tutul-
duktan sonra memlekete sokulabilir. 

GENERAL AHMED YAZGAN (Urfa) — 
Giimriiklere gelen hastahkli nebatat ya kabul 
edilir veya reddedilir. Maddede hastahkli neba-
tm bir kismi temizlenir deniyor. Memlekette te
mizleme ve kontrol istasyonlan yapilryor. Evet 
kontrolda hastalik tebeyyiin ettigi zaman imha 
edilir. Fakat temizleme keyfiyetine aklrm er-
miyor. Bir nebati temizlemek igin uzun zaman 
beklemek lazimgelecektir. Bu sebeble temizlen-
menin mumkiin olacagma kanaatim yoktur. 

Onun igin nasil ki; bizim memleketimizden 
giden her hangi bir maddede az veya gok bir 
hastalik goriildiigii zaman, red veya iade edili-
yorsa biz de bunlari temizlemekten sarfi nazar 
edelim, hastahkli madde almayalim. 

ikinci mesele: Temizleme, yok etme komis-
yonu su veya bu azadan terekkiib eder deniyor, 
bu komisyon bir zatten mi, yoksa bu sayilan-
lardan ayri ayri hirer zattan mi olacaktir? Bu
nun anlasilmasi lazmi. 

ZIRAAT VEKlLI MUHLIS ERKMEN (Ku-
tahya) — Generalin sordugunu tatbikte miiskti-
lat yoktur. Biz temizleme istasyonlan yaptigi-
miz vakit bazi tertibat ahyoruz. 0 tertibat ta 
memleketimizde zaten mevcud olan hastalik ve 
haseratli nebat geldigi zaman onun daha fazla 
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istilasma mahal brrakmamak igin fiimigatuvar-
dan gegiriyoruz. Bu suretle az zaman zarfmda 
tathirine imkan vardir. Fakat bazi hastalrklar 
vardir ki, tathir etmek ve igeriye sokmakta mut-
laka tehlike vardir. Bu gibileri iade ediyoruz. 

Sonra buyurdular ki, bir midir, birer mi-
dir? Birdir. 

GENERAL §EFtK TttRSAN (Denizli) — 
Yok etmek igin tedbir almiyor, giizel, Fakat 

bir adam iyi diye mal getirir. Kbtii gikarsa 
elinden almir, imha edilir. Fakat bir de imha 
etmek igin ayrica masraf aliyorsunuz. Bu ga-
dir degil midir? 0 adamm ne sunu taksiri var? 

AHMED IHSAN TOKG0Z (Ordu)— Avru-
padan veya baska bir yerden yani disardan ge-
len nebatat ve mallar igin mense sahadetnamesin-
den bahsettiniz. Bunlari mutlaka bizim konso-
latolarimizdan tasdik ettirmek lazimdir. 3 fi-
dan getirirlerse 25 lira vererek onu da mi tasdik 
ettirecektir? 

ZlRAAT VEKlLl MUHLlS ERKMEN (Ku-
tahya) — Lazimgelen takayyudata dikkat et-
memisse, yahud bizim ilan ettigimiz sartlara ri
ayet etmemisse onlardan yok etmek masrafmi 
almak lazimdir. Aksi takdirde biitgemize mii-
him bir masraf tahmil etmis olacaktir. 

Tokgoz arkadasimm sordugu sahadetname-
lerse bildigimiz mense sahadetnamesi degildir. 
Bu, mense sahadetnameleri, miiessesati ilmiye 
tarafmdan verilmislerdir. Bunlar, ayrica kon-
soloslar tarafmdan masrafa tabi tutulmazlar. 

AHMED IHSAN TOKG6Z (Ordu) — Yani 
mense sahadetnameleri, sizin memurlarmiz ta
rafmdan tetkik etmeden kabul edilecektir.? 

ZlRAAT V. MUHLlS ERKMEN — Evet. 
AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Zapta 

gegmistir. 
SAMt ERKMAN (Kastamonu) — Goriiyo-

ruz ki, gelen her hangi bir nebat vesaire gum-
riiklerde kill kirk yararcasma muayeneye tabi 
tutulmaktadir. §u gelen mense sahadetname-
sinin manasi ne oluyor? Bunu bendeniz anla-
miyorum. 

ZlRAAT V .MUHLlS ERKMEN (Kiitahya) 
— Arkadasimi tatmin etmek uzere arzedeyim 
ki, diinyanm her tarafmda bu, boyledir ve 
kanunu yaparken ahkammi diger memleketle-
rin esas kanuni noktalarmdan alryoruz. Mese-
la; Misir da mense sahadetnamesi istedigi hal-
de ayri bir muayeneye tabi tutuyor. Tabii biz 
sihhat sahadetnamesi almak suretile bir ta-
raftan hastaliksiz olmasmi tahti emniyete ali-
yoruz, diger taraftan ikinci bir kontrol mec-
buriyeti vardir ki, onu yapryoruz. Bu ikinci 
kontrolii yapmamizm sebebi sudur; eger iki 
tarafli emniyet tedbiri almazsak her hangi bir 
sebeble memlekete, ekonomimize buyiik bir 
darbe indirecek zararh bir bocegi veya hasta-
ligi sokmus olabiliriz. 

BALKAN — Baska mutalea ver mi? Mad-

de hakkmda bir tadilname vardir, okutacagim: 

Yiiksek Reislige 
Arzettigimiz sebebden dolayi 4 ncii mad-

denin yok etme masrafmm da sahibinden alm-
masi fikrasmm tayyini teklif ederiz. 

Denizli Denizli 
Mazhar Miifid Kansu §efik Tiirsan 

RIZA ERTEN (Mardin) — Bu, tayyi tek
lif edilen 4 ncii madde, bu layihanm esas mad-
desidir. Hukumet, memlekete girmesini iste-
medigi ve kendisinden korktugu hastaliklari 
bir kere ilan edecek; su veya bu hastahklar 
memlekete girecek olursa bunlarm takayyuda
ta tabi tutulaca.srmi ve kendi mevzuati dahi-
linde hareket edilecegini bildirecek. Bu sarta 
riayet etmeksizin ve kendisine mense veya 
sihhat sahadetnamesi almaksizm veya almis 
olduo-u sihhat sahadetnamesinin - ki dordiincu 
maddenin hiikmii buna dairdir - usuliine muva-
fik olmadigi takdirde o gibi nebat ve fidan-
lan. 15 giinde yerine iade ederse etsin, Etmedi^i 
takdirde masrafi kendisine aid olmak iizere imha 
edecegim, diyor. Masrafmi vermiyorum derse 
o halde gotursiin. C"iinku bu hastahklar yii-
ziinden memleketimiz gok zarar gormektedir. 

SAMl ERKMAN (Kastamonu) — 100 fida-
ni imha igin nasil bir masraf tasavvur ediyor-
lar? Bir kimse Fransadan ve Amerikadan fi-
dan getirecektir. Bilmedigi igin komisyoncusu-
na yazar. Komisyoncu buna bir sihhat saha
detnamesi gonderir. Bu, usuliine mugavirdir, 
biz bu 100 fidani yakacagiz, derler. Bu im
ha masrafi ne kadardir? Ben zannederim ki, 
yevmiye otomobil parasi vesaire masrafi bu fi-
danlarm iiq misline bali^- olur. Onun igin Maz
har Mufidin, bu maddenin tayyi hakkmdaki 
teklifi cok yerindedir ve dosrudur. 

MAZHAR MUFlD KANSU ( Denizli ) — 
Bay Riza arkadasimiz buyurdular ki, Hiiku-
met su, su hastalikli nebatlan kabul etmem di
ye ilan edecek. Mense ve sihhat sahadetname
si yolunda olmayan fidanlari imha edecek. 
Binaenaleyh imha masrafmi sahibi verecektir. 
Farzediniz ki bendeniz fidan getiriyorum. Men
se, sahadetnamesi, sihhat sahadetnamesi, hepsi 
muvafik gelmis ve ben big bir zaman Hukume-
tin ilan ettisri hastaliklarla malul olan fidani da 
istemedim. Fakat buraya geldi. Badelmuayene 
gordiiler ki bunda hastalik vardir. Ne olacak? 
Para ver... Nigin para vereyim? Birakm ben 
kendim imha edeyim. Bunu imha igin memur 
masrafi, miifettis masrafi ve daha bir siirii 
masraf. 

Buraya hastalikli, kolerali bir adam gelsin, 
bunu karentine idaresi tedavi eder, eyi olursa 
big bir masraf almaz, oliirse keza big bir mas
rafi olmaz. Arzettigim gibi eger bunu imha la-
zim geliyorsa, ki o zavalli adamm bunda hig bir 
sunu taksiri yoksa, bundan imha masrafi al-
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mak dogru degildir. Birakm kendisi imha etsin. 
Zannediyorum ki bu imbadan sonra sahibin-
den imha masrafi diye bir sey almak, pek ada-
lete muvafik olmasa gerektir. 

AHMED IHSAN TOKGtiZ (Ordu) — Ar-
kadaslar, ben mense ve sihhat sahadetnamesin-
de biraz tevakkuf edecegim. Qiinkii mal geldi 
oranm ziraat miiessesesinden. Buradaki giimriik 
idareleri onu birakmaz, iizerinde tasdik ister. Tas
dik olmazsa iizerine ceza da aln\ Benim Bildigim, 
bunun ahkami kanuniyesi boyledir. Bunu alip 
bakmaz, tesdik ettirir, getir der. Onun igin tas-
dikten muaf ise tekrar beyan buyursunlar. Me-
sele anlas.ilsm. 

ZtRAAT V. MUHLIS ERKMEN (Kiitahya) 
— Arkadaslar, boyle usulune muvafik olarak 
gelmiyen ve ayni zamanda hastalikk oldugu 
tebeyytin eden bu nebatlarm imhasi meselesini 
kabul ettikten spnra bunun yalniz masrafmi 
odemeyi ve yapilan bu masraflarla sahibini iz-
rar etmemek lazim oldugu kanaatmdadrrlar. 
Ben de bu fikirlerine istirak ederim. Yalniz btit-
geye tahsisat konmak suretile imha edilsin. 

Sonra fenni sahadetnamelerin konsolosluk 
vasitasile ve para mukabilinde tasdikine ihtiyac, 
yoktur. 

AHMED tHSAN TOKGOZ (Ordu) — Bunu 
tasdiksiz giimriik idaresi kabul eder mi? 

ZlRAAT V. MUHLlS ERKMEN — Bu dog-
rudan doeruva bir meselei fenniyedir. 

AHMED tHSAN TOKG6Z (Ordu) — Giim-
riikler bakmaz. Vekili muhteremi buradadir. 
Oevap versin. 

MAZHAR MttFlD KANSU (Denizli) — 
Hay allah senden razi olsun Ziraat vekili. 

BASKAN — Maddeyi Enciimen, Vekilin de 
kabul etti^i sekil dairesinde yapmasi i§in encii-
mene veriyoruz. Besinci maddeyi okuyoruz. 

MADDE 5 — Yabanci memleketlere gonde-
rilecek olan nebat ve parcalarmdan sahadetname 
ile gitmeleri lazimgelenleri icin, yetistikleri yer 
ziraat veya miicadele idareleri tarafmdan men
se ve saglik sahadetnameleri verilir. Bu saha
detnamelerin 3 ncii maddeye gore tayin edilen 
giimriiklerdeki kontrol ve temizleme kurumla-
rinca malm gittigi memleketce aranilan sart-
lara uygun olup olmadigi tetkik edildikten son
ra tasdik edilerek malm yollanmasma izin ve
rilir. 

Bu tetkik isinin 48 saat iginde bitirilmesi la-
zimdir. Ancak ihrag edilen malda hastalik ve 
zararli bbcekten siiphe edilirse fenni tetkikler 
yapilmasi icin bu miiddet bir haftaya kadar 
uzatilabilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Madde Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Yukariki maddelerde yazdi gir-
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me, §ikma ve temizleme islerini yapmak ve kon
trol etmek igin iigiincii maddeye gore tayin edi
len kara ve deniz gumruklerinde Ziraat vekil-
ligince kontrol ve temizleme teskilati yapila-
caktir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Memleket nebat ve iiriinlerini 
korkulu bocek ve hastaliklardan korumak igin 
liizumu halinde Ziraat vekilliginin teklifi ve Icra 
Vekilleri Heyetinin kararile bazi nebat ve par-
galarmm Tiirkiyeye sokulmasi ve transit olarak 
gegirilmesi yasak edilebilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

RIZA ERTEN (Mardin) — Sekizinci mad-
dede mevzubahs olan bocek hakkmda « Zararli» 
deniliyor, burada da « Korkulu » yazilmistir. 
Tedahiile meydan vermemek igin bu korkulu 
kelimesini de (Zararli) olarak diizeltilmesi la-
zrmdir. 

BA§KAN — Enciimen de muvafakat ediyor. 
Maddeyi boyle kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Boliim : 2 
Memlekette yeti^en nebat ve iiriinlerin korun-

masi 
MADDE 8 — Tarla, bag, bahge, fidelik ve 

fidanlik ve buna benzer sahibli topraklarda her 
hangi bir hastalik veya zararli bir bocek go-
riiliirse o yerin sahibi veya kiracisi yahud or-
takgisi bunu koy muhtarlarma veya nahiye mii-
diirlerine ve kasaba ve sehirlerde ziraat veya 
miicadele memurlarma bildirmege mecburdur-
lar. 

Haber verme mecburiyeti veli veya vasiye 
de s,amildir. Ziraat veya miicadele memuru ol-
mayan kazalarda kaymakamlara bildirilir. 

Muhtar, nahiye miidiirlerile yukari fikrada 
yazili kazalarda kaymakamlar kendilerine bil-
dirilen hastalik ve zararli bocekleri Ziraat veya 
miicadele idarelerine bildirmege mecburdurlar. 

Haber verme keyfiyeti tarih konarak yazi ile 
tesbit olunur. 

EMlN SAZAK ( Eskisjehir ) — MaddedeM 
takayyiidat, ziraat teskilatmda ve masasi ba-
smda galisanlara degil, halkadir. Halbuki bu 
mesuliyeti biraz da miidiir ve miicadele memu-
runa tesmil etmek lazimdir. Zaten ziraat tes-
kilatimiz bunun igindir. Boyle bir hastalik gi-
karsa halkm gelip haber vermesinden ziyade 
o isle mesgul olanlar mesul olsunlar. 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) — Bu mad
de sahibli topraklardan bahsediyor. Sahibsiz 
topraklarda hastalik iizerinde hig bir muame-
leden bahsedilmiyor. Malumu aliniz, hasta
lik bir muhit i^idir. Eger hastalik o muhite 
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girmisse orasi ne kadar temizlenirse temizlen-
sin, etrafile beraber temizlenmeden temizlik 
tamamile yapilmamis demektir. 

Bu maddedeki sahibsiz topraklardan son-
ra ikinci olarak ta bekgi kelimesi kaydedilme-
mistir. Bekgilere de haber vermek mecburiye-
tini koymaliyiz. Maruzatim bundan ibarettir. 

SAMl ERKMAN (Kastamonu) — Bu nebat 
hastaliklarmm, yani iiriinlerde nasil olan has
taliklarm koyliiler, mal sahibleri tarafrndan 
haber verilmesi 50k iyi. Fakat ziraatgi arka-
daslanmiz 50k daha iyi bilirler ki bu ziraatte-
ki hastaliklarm sayisi basimdaki sagtan faz-
ladir. Hangi hastaliklari haber verecekler de 
hangilerini haber vermeyecekler? Qiinkii koy-
lttye; ceza alacagiz dedikmi, topragi eserler-
ken buldugu her hangi bir kurdu, kibrit kutu-
suna koyarak ziraat muduriiniin oniine suna-

Jiak. Sonra bteden beri malum olan hastalik-
ar var. Mesela; baglarda mildiyu, , kulleme, 

antraknoz gibi her koyliinun bildigi hastalik
lar var. Bunlari da koyliiler haber vermeye 
mecbur mudurlar? Bunlar mal sahibleri tara
frndan ilacla ve saire ile tedavi edilir. Bunlari 
da haber verecekler mi? Hangilerini haber ve
recekler, hangilerini haber vermeyecekler? 

ZtRAAT E. M. M. YASAR OZEY (Manisa) 
— Bir kisim hastaliklar vardir ki, esasen 
halkca malumdur. Bunlar, tabii burada mev-
zubahs degildir. Mevzubahs olan, esasen mem
lekette hemiz tanmmamis, malum olmayan, 
yalniz arazi ile kendisini gbsteren bazi hasta-
liklardir. 

Biz enciimende bu meseleyi, uzun boylu mii-
zakere ettik. Enciimen su neticeye varmistir. 
Bu hastaliklar iginde bbcek dogrudan dogruya 
gbriilebilir olmakla beraber kbyluniin de nazari 
dikkatini celbedecek kadar zarar yapan bbcegi 
haber vermeleri kendi menfaatlan iktizasm-
dandrr. 0 itibarla kbyliimiiz ve ciftgimiz bbyle 
zararlar karsismda ziraat memuruna muracaata 
alismislardir. Bu miiracaati daha ziyade kuv-
vetlendirmek icsin bbyle bir hiikiim koyduk. Bu 
zamana kadar gbrtilen hastaliklar tabiidirki 
bagcilarmuz, oift<?ilerimiz ve meyvacilarimiz 
tarafrndan malumdur. Bunlara karsi nasil ha-
reket edeceklerini de bilirler Malum hastalik
lari haber vermege hacet yoktur. Mesela; arka-
dasimizm dedigi gibi pronospora, kulleme gibi 
hastaliklarm zaten elde vesaiti vardir. Bunun 
tedavisi icm halk daima eldeki vesaiti kullan-
maktadir. Kastmiiz, herhangi bir malum olma
yan bir hastalik gikabilir, bir bocek istilasi 
olabilir, boyle bir vaziyeti karsilamak i§in bu 
hiikmii koyduk. 

Arkadasimizm sbyledikleri sahipsiz arazi me-
selesine gelince buna dair hukiimler, gelecek 
maddelerde vardir. Oradaki hastaliklara kar
si nasil hareket olunacagi hakkmda 0 madde
lerde kafi hukiimler vardir. 

MAZHAR MtJPlD KANSU (Denizli) — Bu 
madde biraz 50k nazaridir. Zira Bay arkadasi
mizm buyurduklan, tanmmis hastaliklari haber 
vermege hacet yoktur, garesi malumdur, tanm
mamis hastaliklari haber verecek diyorlar. Mese-
le de budur. Bazi hastaliklar vardir M mikroskop-
la bakmaymca anlasilmryor. Kbylii bunu nasil 
bilecek ve haber verecek? Dunyada gbrmedigi 
ve isitmedigi bir hastaligi kovlii ne bilecek, ne 
ile anlayacak? Erbabi fen bile uzun uzadiya 
muayeneden sonra bu bir hastaliktir, amma 
cinsini bilmivorum derler. Erbabi fen boyle 
derse bir koyliiyu, sen hastaligi haber vermedin 
diye tecziye etmek dogru mudu? Bu bir insan 
degildir ki, nabzmi tutsun da fiyevrisi var de-
si^ (Giiliismeler). Tanmmamis, bilinmemis bir 
hastaligi elinde mikroskobu yokken ne bilsin. 
Her ziirraa Ziraat vekaleti mikroskop mu vere-
cektir? 

ZtRAAT E. M. M. YA$AR 5ZEY (Manisa) 
— Maksadimi iyice arzedememis oluyorum. 
Mazhar Mitfid arkadasimiz, bizim dogrudan dog-
ruya kbyluden hastaligm fenni teshisini istedi-
gimiz manasmi cikariyor. Bbyle bir sey mev
zubahs olamaz. Maksadimiz hastalik olsun, bb
cek olsun, tesirini yaptigi zararla gbsterir. 
Kasdimiz, zarari gozle gbriiliir bir hastaligi ha
ber vermezse hastaligi gordiigu ve bildigi 
halde haber vermedigi icin tecziye edilecektir. 
Yoksa, her hangi bir ariza tevelliid eder-
se biz kalkrp ondan dolayi kbyliiyii tec
ziye edecek degiliz. Biz cezayi ancak dog
rudan dogruya gbzle gbriilen ve arizasi belli 
olan hastaliklar icin koyuyoruz. Mikroskobik 
muayene neticesinde yapilacak tetkikler kbylii-
niin sahai istigalinden harigtir. 

MAZHAR MttFlD KANSU (Denizli) — 
Miitaleaniza istirak ederim. Zannederim ki, 
kbylii benden ziyade zati alinizde bilirsiniz. 
buyurdugunuz malum olmayan hastaliklari, ha
ber verecek kimdir? 

ZIRAAT E. M. M. YA§AR 5ZEY (Manisa) 
— malum olmayan hastaliklari arzetmedim. 
arkadasim buyurdular ki, bazi hastaliklar var
dir ve bunlarrn haber verilmesi lazimdir. 

Arzettigim gibi baglarm bir takim hasta
liklari vardir. Bunlari haber vermege bile lii-
zum yoktur. 

Bunlarrn ilaglarmi kbylii tatbik etmekte-
dir. Malum olmayan hastaliklardan maksad, 
memlekette 0 zamana kadar gorulmemis olan 
hastaliklardrr. Kbylii her hangi bir yerde mah-
suliinde zarar gbriirse ve bunun bbcekten ve-
ya diger her hangi bir sebebden oldugunu g'6-
zile gbrmek suretile anlarsa onlar iizerinde 
kbyliiniin gelerek bir an ewel memura haber 
vermesini temin igin burada bir kayid koyu
yoruz. Bu hastalik, memlekette tehlikeli bir 
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vaziyet ihdas edebilir. Bizce o zamana kadar 
tanmmamis, olan, tesadiifen orada gikmis olan 
bir hastaligrn, memlekete zarar vermesini tah-
did etmek igin boyle bir fikra koyduk. 

MAZHAR MUFtD KANSU ( Denizli ) — 
Zapta gegmesi igin bir sual daha soracagrm: 

Mikroskopik veya baska bir hastalik zuhu-
runda koylii haber verdigi takdirde bunu 
vaktinde neye haber vermedin denecek mi? 

ZlRAAT E. M. M. YA§AR OZEY (Menisa) 
— Mikroskopik hastalik, arazile kendini gos-
terir. Arazm kendini gbsterdigi tebeyyiin et-
tikten sonra kbyliiyii, onu haber vermege mec-
bur ediyoruz. 

MAZHAR MUFt DKANSU (Denizli) — Ya-
ni vaktile haber vermedigi igin koylii muateb ol-
mayacak. 

YA§AR OZEY — Tabii. 
MAZHAR MUFlD KANSU ( Denizli ) — 

Oyle ise diyecek yok. 
SAMI ERKMAN (Kastamonu) — Bendeniz, 

Ege mmtakasinda tanmmis hastaliklardan bah-
settim. Fakat bu hastaliklan ne Ankarada hig 
bir rengber, hig bir bagci biliyor, ne de Kas-
tamonunun veya diger yerlerin bagcilari, tiziim 
yetistirenleri kiillemeyi, antraknozu biliyorlar. 
Bendeniz bnrada en iyi, en dikkatli bagcila-
rm yanina vardim. Cubugunda antraknoz has-
taligmi gbrdiigiim halde kendisinin haberi bi
le yoktu. Halbuki bu hastalik zararli ve bag1-
lar igin gok tehlikelidir. Bizde agaglara da 
oyle fena bakilryor ki, bunlar hastaliktan mi 
kuruyor, bakimsizliktan mi kuruyor, bilinmiyor. 

Sonra ne bileyim, bu ag-aglarm kiitiiklerine 
musallat olan bin bir hasere vardir, bu, eski-
den mi vardi, yoksa yeniden mi olmustur? 
Koylii onu ne bilecektir? Hig olmazsa bu has-
taliklar bir cetvel halinde nesredilirse, mem-
leketin iktisadiyatma tesir edecek ve fena va-
ziyete sokacak hastaliklar spesifiye edilerek her 
yerde ilan edilir. Koylii bir ag-agta bir bocek 
g-ordiigii zaman bu, Hiikumetin ilan ettigi sey-
dir der, haber verir, yoksa bir ag-agta g-brdu-
gni her hang-i bir bocegi bilmedigi igin higte 
haber vermez. Maddedeki bu ifade miihimdir, 
fakat hangi hastaliklarm haber verilmesi iste-
niyorsa bunu mutlaka bir cetvel halinde bil-
dirmelidir. 

RIZA ERTEN (Mardin) — Mevzubahs olan 
madde, yeni istenilen bir hukum degildir. Bu 
madde, 328 tarihli, hastaliklarm tedavisi ve 
muzir hasereli nebatlarm kal ve imhasi namile 
Qikan kanunda oldugn gibi, Meclisi Alice bir 
kac sene evvel gikanlmis olan ve yabani ag-ag
larm asilanmasi hakkmdaki kanunun 28 nci 
maddesinde de sbyle diyor: (Bilinen veya bi-
linmeyen her hangi bir hastalik, hususi or-
manlar miistesna olmak iizere, sahibli arazi-
deki ag-aglarda tahribat yaptigr zaman sahibi 
veya kiracisi keyfiyeti orman veya ziraat ida-

resine ve ziraat ve orman memuru bulunma-
yan yerlerde en biiyiik miilkiye memuruna 
haber verir). 

Istenilen hukum de bundan ibarettir. 
328 tarihli kanunda daha ziyade vuzuh var

dir. Oda soyledir : (Her hangi bir sahibli ara-
zide her hangi bir nebatm yaprak, meyva ve-
sairesinde sanlik veyahud kurumak veya do-
kiilmek hadisesi goriiliirse onu gelip ziraat me
muruna veyahud oranin en biiyiik miilkiye me
muruna haber vermege mecburdur). 

Yoksa hastaligrn mahiyetini, mikroskopik 
mi, bakterik mi bunlari soylemege liizum yok-
tur. Yalniz yapragrn, govdenin, meyvenin 
iizerinde sararma, solma, kuruma gibi bir ha-
diseyi haber vermektir. 

BASKAN — Madde hakkmda baska miita-
lea yoktur. Yalniz bir takrir var, onu okutu-
yorum: 

Yiiksek Reislige 
8 nci maddeye (Bekgiler) kelimesinin ilave-

sini dilerim. 
Urfa 

Gl. Ahmed Yazgan 
BALKAN — Takriri reye arzediyorum, na-

zari dikkate alanlar... Almayanlar... Takrir na-
zari dikkate almmamistir. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Bbliim : 2 
Memlekette yetisen bitki ve iiriinlerimizin 

korunmasi 
MADDE 9 — Hastalik veya bocekle miica-

dele igin bas vurulacak gare belli olduktan son
ra ziraat veya miicadele idareleri hastalik ve
ya bocekle ne suretle ve ne kadar vakit iginde 
miicadele edilecegini en kisa zamanda giftgilere 
bildirirler ve ogretirler. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var-
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Topragmi kendi isleyen top-
rak sahiblerile kiraci veya ortakcilan Ziraat 
veya miicadele idareleri tarafmdan bildirilen 
ve ogretilen miicadeleyi, verilen miiddet igin
de, yapmaga mecburdurlar. 

Bu miiddet iginde miicadele yapmayanlarm 
yerlerinde masrafi Ziraat vekilligi biitgesinden 
verilmek iizere miicadele yapilir. 

BALKAN — 10 ncu madde hakkmda miita
lea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 11 — Hastalik veya zararli bocek, 
sahipsiz topraklarda gikar ve salgin bir hal al-
mak istidadmi gosterirse 26 mayis 1926 tarih 
ve 858 saydi gekirge kanunundaki mukellefle-
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fin tabi olduklan usul ve sartlara gore halk 
miikellef tutularak galistirilmak ve ilag ve sair 
masraflan vilayet biitgesinden veya Ziraat ve
killigi tahsisatmdan odenmek iizere miicadele 
yapilir. 

Vilayet biitgelerine konulan miicadele tah-
sisati genel biitge miicadele fbrmiiliine gore 
harcanir. 

BASK AN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 12 — Ziraat veya miicadele idare-
lerinin gosterecekleri liizum ve hastalik veya za-
rarlr bocek gikan yerlerin en biiyiik miilkiye 
amirlerinin miiracaatleri iizerine biitiin miilki 
ve askeri makamlar ve belediyeler miicadele 
isinde kendi vasitalarile vakit gegirmeden yar-
dimda bulunmaga mecburdurlar. 

Resmi veya hususi biitiin kara, deniz ve ha-
va tasima idareleri miicadele malzemesini ge-
ciktirmeksizin ve baska esyaya tercih ederek 
tasimaga ve hastalikii yerlerden hastalik olma-
yan yerlere gotiiriilmeleri yasak edilmis veya bazi 
kayid ve sartlar altmda gotiiriilmelerine izin 
verilmis oian nebat ve pargalarmi veya iiriinle-
rini siki bir kontrol altmda bulundurarak bun-
lar igin konulmus hiikiimlerin yerine getirilme-
sini temin etmekle miikelleftirler. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Memleketin bir yerinde yeni 
gbriilen veya eskidenberi bulunan her hangi bir 
hastalik veya zararli bocegin salginlasmasmm 
yahud temiz yerlere bulasmasmm oniine gecmek 
igin: 

A) Hastalik veya bocegi gbtiirebilecek nebat 
ve pargalarmm saglam yerlere gotiiriilmesini 
biisbiitiin yasak etmege veya liizumlu olan fenni 
tedbirler almak sartile gotiiriilmesini serbest 
birakmaga; 

B) Ekilmis veya dikilmis yahud ekilecek 
veya dikilecek olan nebatlarm hastaliktan ko-
runmasi igin lazimgelen biitiin tedbirleri alma-
ga veya aldirmaga; 

C) Hastalikii veya bocekli nebat ve tohum 
ekilmesini yasak etmege; 

D) Bazi mmtakalardaki hastalikii veya bo
cekli tohum, nebat, ve pargalarmi veya iiriinle-
rini yok etmege; 

E) Bu gibi tohum, nebat ve iiriin satismi ya
sak etmege; 

F) Nebatlara ariz olan boceklerin yumurta, 
kurd veya tirtil, kirizalit ve kahillerini veya has
talikii, bocekli yahud hastaliktan veya bbcekten 
zarar gormiis olan nebat ve pargalarmi yok et-
mek iizere toplatmaga; 

Ziraat vekilligi salahiyetlidir. 
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-

bul edenler ... Etmeyenler Madde kabul edilmis
tir. 

MADDE 14 — «13 » ncii maddenin (D) fik-
rasmda yazili yok etme isi miitehassis raporu 
ile gosterilecek liizum iizerine Ziraat vekilligin-
ce yerinde kurulacak bir heyet oniinde yapilrr. 
Yok edilen nebat ve pargalarile iiriinlere bu he-
yetlerce bigilecek degerlerinin yarisi vekillik 
tarafmdan biitcesindeki miicadele tahsisatmdan 
sahiblerine odenir. 

13 ncii maddenin F fikrasma gore yok edi-
lecek nebat ve pargalarile iiriinlerin degeri tarn 
olarak yukariki flkrada yazili hiikiimlere gore 
sahiblerine odenir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var-
mi? 

AHMED tHSAN TOKaOZ (Ordu) — Efen-
dim, burada bir sey sormak istiyorum. Bu mad-
delerde vekalet memurlan lehine sartlar vardir. 
Fakat koylii lehine bir sey yoktur. Hastalikii ne-
batlari topladilar, yok ediyorlar. Fakat bunla-
rin degerini kim bigecektir? Sonra filan miid-
dette haber vermelidir. Ferd hakkmda ksia 
miiddette, onlar hakkmda muayyen miiddette di-
yor. Koylii bundan gok ezilecektir. Bu islere 
koy ihtiyar heyetleri bakmalidir. 

ZIRAAT ENCUMENl MAZBATA MUHAR-
R1R1 YA§AR OZEY (Manisa) — Tesbit edile-
cek heyet Ziraat vekilligi tarafmdan kararlasti-
rilacak memurlardan tesekkiil edecek bir heyet-
tir. Zannetmem ki, heyet koyliiniin ve giftginin 
zararmi kafi derece takdir etmeyerek asagi bir 
fiat bigsin. 

AHMED 1HSAN TOKGOZ (Ordu) — Bu tek-
lif, memurlarm suiniyetine matuf degildir. Bii
tiin bu gibi teskilatlarda ve istimlaklerde oldu-
gu gibi bu gibi memurlan itmam etmek igin he-
yette bir adam bulunursa fena mi olur? 

ZIRAAT E. M. M. YA§AR OZEY (Manisa) 
— Bunda enciimen musir degildir. Zannederim 
Ziraat vekili de kabul ederler. Boyle bir tek-
lif lutuf buyurulursa iki zatin konulmasmda fay-
da olduktan sonra, koyliiniin lehine olan seyi 
maalmemnuniye kabul ederiz. 

ZlRRAT VEKlLl MUHLlS ERKMEN (Kii-
tahya) — Zaten (yerinde) kelimesile buna isa-
ret edilmistir. Maalmemnuniye arkadasimi tat-
min etmis olmak igin bu tavsiye ettigi fikranm 
konmasmi kabul ederiz. 

| BALKAN — Enciimen 14 ncii maddeyi ali-
yor. Takriri oraya verirsiniz. 

AHMED 1HSAN TOKGOZ (Ordu) — Encu-
mene gittigi daha iyi oldu. 

MADDE 15 — Ziraat vekilligi salgm ve teh-
likeli hallerde masrafi biitgesinden odenmek iize
re nebat ve iiriinlere ariz olan hastalik ve bo-
ceklerle miicadele yapmaga salahiyetlidir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

EMlN SAZAK (EsMsehir) — Salgm hasta-
I liklarla Ziraat vekilligi miicadele yapmaga sa-
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iahiyetlidir deniliyor. Bu gibi hadiselerde sala-
hiyetlidir denilinceye kadar daha kati bir ila-
de ile, mecburdur denilse daha iyi olur, ve pek 
ala da mecburdur deuiimek icabeder. 

BA§KAN — 0 halde takrir veriniz. 
ZIRAAT V. MUHLIS ERKMEN (Kiitahya) 

— Bu, malumu aliniz tahsisat meselesidir. Ay-
ni zamanda mecburdur demis, olmakla o mec-
buriyeti yerine getirmek lazimdir. Bunun igin 
de lazim gelen tahsisati biitgeden temin etmek 
icabeder. 

BA§KAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenier... Kabul edilmistir. 

EMIN SAZAK (Eskisehir) — Bu husustaki 
takriri yaziyorum. 

MADDE 16 — Hiikmi §ahislar elinde bulu-
nan toprak veya iiriinlerde goriilen zararli bo-
cek, hayvan ve hastaliklarla Ziraat vekilligi-
nin verecegi direktife gore miicadele yapmaga 
bu hukmi sahislar mecburdurlar. 

Ferdlere aid olan topraklarda yetisen mah-
sullerin hukmi sahislar tarafmdan almmasi ta-
ahhiid edilmis ise boyle yerlerde bas, gosterecek 
zararli bocek, hayvan ve hastaliklarla Ziraat 
vekLUiginin direktifi dairesinde ilag, alet ve 
sair vasitalan hukmi sahislar tarafmdan. veril-
mek §artile toprak ve iirun. sahibleri miicadele 
yapmaga mecburdurlar 

Bu maddede yazili miicadeleyi yapmayan 
hiikmi §ahislarla ilag, alet ve vasitalan kendile-
rine verilmi§ olan toprak ve iiriin sahibleri 
hakkmda bu kanunda ya?.ili ceza hiikiimleri 
tatbik edilmekle beraber masrafi kendilerine 
odetilmek iizere Ziraat vekilligince miicadele 
yapilrr. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenier... Kabul edilmis.tir. 

MADDE 17 — Ziraat iiriinleri yetistirilen 
ve saklanan yerlerle bunlari tasiyan vasitalara 
Ziraat veya miicadele teskilati memurlan gir-
mege ve oradakL ekin, iiriin, tohum ve nebat-
larm saglamligmi kontrol etmege salahiyetli-
dirler. 

Mesken sayilan yerlere kontrol igin giden 
memurlan oranin sahibi veya kiraci yahud or-
takcilan rizalarile girmelerine miimanaat eder-
lerse, belediye teskilati olan yerlerde belediye 
miimessilleri ve bundan baska yerlerde muh-
tar veya ihtiyar heyeti azasmdan biri ile Zi
raat veya miicadele teskilati memurlan ser-
bestce o yerlere girip vazifelerini yaparlar. 

Kontrol sonunda goriilecek hallere gore bu 
boliimde yazili hiikiimler tatbik olunur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabiil 
edenler... Etmeyenier... Kabul edilmistir. 

MADDE 18 — Her gesid fidan, fide, ge-
lik, gigek ve tohumluk yetistirip satan ve da-
gitan hususi ve resmi sahis ve kurumlann tar-
la, depo ve iiriinleri Ziraat vekilligi tarafm
dan en az yilda iki defa kontrol ettirilir ve 
bunlara saglik sahadetnamesi verilir. 

SIRRI igOZ (Yozgad) — (Kontrol ettiri
lir) deniyor, (edilir) dense daha iyi olur. 
(Kontrol ettirilir) denilirse harcirah verecek, 
iicret verecek ki bu isi yaptirabilsin. Bu itibar-
la (Kontrol edilir) dense daha iyi olur. 

M. M. YA§5AR OZEY (Manisa) — Muva-
fik. 

BA§KAN — Enciimen de muvafakat edi-
yor. Maddeyi bu tashihle kabul edenler... Et
meyenier... Kabul edilmistir. 

MADDE 19 — Nebat hastaliklarile zararli 
hayvan ve boceklerle miicadeleye elverisli her 
turlii hazir ilag ve alet ve vasitalarmm mem-
lekete sokulmasi, memlekette istihsali, yapil-
masi ve satilmasi Ziraat vekilliginin iznine bag-
lidir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenier... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 20 — Memlekete girmesine veya 
memlekette istihsallne, yapilmasma veya sa-
tilmasma izin verilen miicadeleye mahsus ha
zir ilag vasrta ve aletlerin Ziraat vekilligince 
yaptmlacak kontrollarda her zaman fenni tet-
kika tabi tutulan orneklerile ayni kimyevi ve 
fiziki terkib ve vasifta olmalan sarttrr. 

Aksi hallerde verilen izin geri alirnrr ve 
ilag, vasita ve aletlerin memlekete sokulmasi, 
istihsali, yapilmasi ve satilmasi vekillikce ya-
sak edilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenier... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 21 — Memlekete girmesine ve mem
lekette istihsaline ve yapilmasma ve satilmasma 
izin verilen her gesid miicadele, ilag, vasita ve 
aletlerinin terkibinde veya sekillerinde yapilan 
her hangi bir degisiklik igin Ziraat vekilligine 
haber verilecektir. Vekillik gerekli goriirse bu 
gibi ilag ve vasitalan yeniden muayene ettirir. 

BALKAN — Madde hakkmda soz isteyen var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenier ... Kabul edilmistir. 

MADDE 22 — Ziraat vekilligince memlekete 
girmesine, memlekette istihsaline, yapilmasma 
ve satilmasma izin verilen miicadele ilag ve 
aletleri uygun vasitalarla ilgililere vaktinde 

bildirilir. 
AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Muh-

terem vekalet gok biiyiik vazifeleri iizerine ah-
yor. §artlan, esaslan vazih degildir : « Ziraat 
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vekiligince ihemlekete girmesine, memlekette 
istihsaline, yapilmasma ve satilmasma izin ve-
rilen miicadele ilag ve aletleri uygun vasrtalar-
la ilgililere vaktinde bildirilir » deniyor. Bun-
lar gayri muayyen kelimelerdir. Bunlarm tas-
rihini isteriz. Burada koyliilere bir mecburiyet 
tahmil ediyoruz, amma vekalet vazifelerine 
gelince tasrih etmiyoruz. Bunlara nasil haber 
verilecek, kataloglar mi gikarilacak, beyanname-
ler mi dagitilacak, memleketin yuz elli bin ko-
yiine kagidlar mi gidecek, ne olacak? 

ZlRAAT V. MUHLIS ERKMEN (Kiitahya) 
— Arkadasimm hakki vardir amma, bu gibi 
sarahatleri, tavzihleri kanunun igerisine nasil si-
gi§tirmak miimkiin olabilir? Bilmiyorum siiphe-
siz ki, bu kanunun tatbiki igin talimatnameler ve 
saireler yapilacaktir. Bunlarm tatbiki temin edi-
lecektir. 

Eger arkada§im burada buyurduklan mah-
zurlan izale edecek sarahatli bir maddeyi for-
miile edebilirlerse .... 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — 
Ziraat enciimeninde bulunan ve bu kanunu ha-
zirlayan arkada§lar, bu arzettigim sekli, daha 
iyi formule edebilirler. 

ZlRAAT V. MUHLtS ERKMEN (Kiitahya) 
— Enciimen bunu uzun uzun konustuktan son-
ra gikarmis.tir. 

AHMED iHSAN TOKGOZ (Ordu) — 
Mesele uzak yerde bir koylii, hig bir seyden 
haberi yok, isitmemi^tir. Duymadm diye boyu-
na ceza boyuna ceza .... 

ZlRAAT V. MUHLIS ERKMEN (Kiitahya) 
— Kanunda bir gok maddeler vardir ki, onla-
rm sureti tatbiki hakkmda talimatname hazir-
lanacaktir. Arkada§imi tatmin edeyim. Her 
hangi bir koyliiniin mutazarrir olmasma mey-
dan vermeyecegiz. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — 0 hal
de talimatname gikmcaya kadar koyliiniin si-
kistirilmryacagi zapta gegsin. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Boliim : 3 
Ceza hukiimleri 

MADDE 23 — Asagida yazili hallerde: 
A) 8 nci madde hiikiimlerine aykiri olarak 

hastalik veya zararli bocekleri haber verme-
yenler; 

B) 10 ncu maddeye gore gbsterilen tarzda 
miicadele yapmayanlar; 

0) 12 nci maddede gosterildigi iizere mii
cadele malzemesini tasimaktan istinkaf eden 
veya tasimayi geciktiren hususi nakil vasrtala-
n sahib veya kanuni miimessilleri; 

D) 16 nci maddede yazili hiikiimlere gore 
miicadele yapmayan hiikmi sahislarm kanuni 
miimessillerile kendilerine ilag, alet ve sair 

vasita verilen toprak sahiblen, kiracilarl ve 
ortakgilari; 

E) 17 nci maddeye gore Ziraat veya mii
cadele memurlarmin bu kanunun ikinci bolii-
mii hiikumlerini tatbik ettikleri halde buna 
riayet etmeyenlerle hiikmi sahislarm kanuni 
miimessilleri; 

F) 20 nci madde hiikmiine gore Ziraat ve-
killigince tetkik ve kabul edilen ornege uy-
gun olmayan hazir ilag, alet ve vasrtalan 
memlekete sokanlar veya memlekette istihsal 
yahud yapanlar veya satanlar. 

Bes liradan elli liraya kadar hafif para 
cezasi veya iig giinden bir aya kadar hafif ha-
pis cezasile cezalandmlirlar. 

Hastalik veya zararli bocegin haber veril-
memesi veya miicadele yapilmamasi salgm bir 
hale girmisse buna sebeb olanlar 25 liradan iki 
yiiz liraya kadar hafif para cezasi ve on bes 
giinden iig aya kadar hafif hapse mahkum edi-
lirler. 

SIRRI igOZ ( Yozgad ) — Enciimende bu 
maddenin miizakeresi esnasmda bulunamadi-
gim igin sual sormaga mecbur oldum. Gergi im-
zam var amma maddenin miizakeresinde yok-
tum. 

8 nci maddede tarla, bag ve bahge sahibi 
kbyliiler hastalik ve bocek zuhur ederse malu-
mat verecektir. Hastalik ve bocekten basjka 
tarla fareleri ve kbstebekler gibi muzur hay-
vanlar da vardir,, bunlar nigin diifiiniilmemis? 

ZIRAAT V. MUHLIS ERKMEN (Kiitahya) 
— Muzur hayvanlar igin ayri kanunumuz var
dir. Soyledikleri orada derpis edilmi§tir. 

AHMED IHSAN TKGOZ (Ordu) — Musa-
adenizle su 0 fikrasmi beraber okuyalim: 

12 nci maddede gosterildigi iizere miicadele 
malzemesini tasimaktan istinkaf eden veya ta-
simagi gegiktiren hususi nakil vasrtalan sahib 
veya kanuni miimessilleri.... 

Demek ki, bir arabaci arabasmm tekerlegi 
giktigmdan veya yagmura tutularak veyahud 
bir kamyoncu kamyonunun tekerlegi kmldi-
gmdan geg kahnislarsa onlardan derhal ceza 
alacagiz, ver bakalim 25 lira deyecegiz.. Eger 
bunlar koylerin ve koyliilerin haleti ruhiye-
sine uygunsa - ki ben uygun gormiiyorum - o 
baska.. Binaenaleyh rica ederim, bu husus ta-
dlL etsinler. Nigin yalniz hususi nakil vasita-
larmdan gegikenleri cezalandnryorlar da res-
milerden bu cezayi almryorlar? §imendiferler 
Dvelet pargasidirlar, gabuk gotiirmege gayret 
ederler; fakat bir arabaci bu vaziyette degil-
dir. 

ADLlYE En. M. M. SALAH YARGI (Ko-
caeli) — 12 nci maddede, miicadeleye aid sey-
lerin nakledilmesi mecburiyeti konmustur, bu
nu orada gosteriyoruz. Bu mecburiyete riayet 
etmiyen nakil vasitalarmm sahib veya miimes-
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sillerinden para cezasi almakla veya anlari ha-
fif hapse mahkum etmekle bir kuvvei tedibiye 
koyuyomz. 

§imdi ihsan Tokgbz arkadasm tasvir buyur-
duklari gibi, bir kamyonun tekerlegi kirilmissa, 
zannederim ki, big bir hakim bunu cezalandir-
maz. Qiinkti bu, imkanla mukayyettir. Amma 
menafii ammeyi nazari itibara almiyarak, kas-
ten nakletmez veya gegiktirirse o zaman bir 
ceza lie cezalandrrilmis olacaktir. 

Resmi vasrtalar meselesine gelince: Resmi 
vasrtalar, zannederim ki, vazifesini ifa etmemis 
olur ki onlar da ahkami umumiye dairesinde 
muhakeme edilebilirler. Burada su kuvvei miiey-
yide ile amme menfaati namma kendilerine bu 
mecburiyet tahmil ediliyor. 

HASAN FEHMt ATAQ (Giimiisane) — Mu-
ayyen tarifeli vasrtalarm nizamnamelerinde, ta-
ahhurdan dolayi mesuliyet kabul etmeyecekle-
ri yazilidrr. 

S A L A H YARGI (Kocaeli) — Bu teahhur 
iki tiirlii olur. Birisi baska bir isi tercih ederek 
bu isin naklini gegiktirirse bu, zannederim, 
kendi kendine tehir etmektir ve kendiligin-
den olan gegikmeler (teahhur) le ifade edilir. 
0 nakil vasrtasmm gegikmede bir dahli ve 
kasti yoksa tabii cezalanamaz. Bunlar o kadar 
mudil bir hal telakki edilemez. 

RIFAT VARDAR (Zonguldak) — Mesela yii-
kiinii yiiklemis bir kamyon yolda giderken bir 
ziraat memuru karsisma gikarda, indir yiikiinii 
ve bunu gotiir derse ve bbyle yapilmazsa o kam-
yoncu ceza gorecek mi? 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Bu maddeden 
bbyle bir mana anlasilryorsa cevab vereyim. Fa-
kat affmiza igtiraren bbyle bir sey anlasilmaya-
cagmi sbyleyeyim. Nakil vasrtasi ne ise alacagi-
m almistrr §unu da beraber gotiir demege kim-
senin hakki yoktur, ve igerisindeki adamlan da 
kimsenin indirmege ve yolundan alikoymaga 
hakki yoktur. Kanunda yeri olmayan ve madde-
lerde bbyle bir sey yazilmadikga memurlar bbyle 
bir sey yaparlarsa ceza gbriirler. 

RIFAT VARDAR (Zonguldak) — Zapta geg-
mesi kafidir. 

SIRRIIQOZ (Yozgad) — Kanunun biitiin 
miizakere edilen maddelerinde ceza ve kiilfet 
kbyliiye tahmil ediliyor. Kbylii bahgesinde bir 
bbcek gbrdii ve gelip haber verdi. Haftalarca 
memur gelmedi, kbylii bundan ceza gorecek mi? 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Hususi kanun
da sureti mahsusada bir cezai hiikiim konmussa 
ahkami saire bunun hakkmda meskut oldugun-
dan dolayidrr. Yoksa halk igin konulan bir cezai 
miieyyede ile teyid edildikten sonra, buyurduk-
lari meselede memurlara terettiib eden vazifeyi 
ifa etmezlerse, siiphesiz ki, ahkami umumiye 
agiktir. Her zaman memur hakkmda takibat 
yapilrr. Terahi etti, yapmaktan imtina etti, git-

medi, ne ise, dereceseine gore ceza verilir. Yoksa 
bu kanun dolayisile umumi hukumleri burada 
miizakere etmege liizum yoktur. 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Ikinci miizakere-
sinde teklif ederiz. 

BA§KAN — Madde hakkmda baska bir mii-
talea var mi? 

Madde hakkmda bir tadilname var, okutu-
yorum: 

Yiiksek Reislige 
23 ncii maddenin C fikrasmda geciktiren ke-

leimesinin kalkmasmi teklif ederim. 
Ordu 

Ahmed Ihsan Tokgbz 
BA§JKAN — Tadilnameyi reye arzediyorum. 

Nazari dikkate alanlar ... Almayanlar ... Nazari 
dikkate almmamistn*. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 24 — Salgm hal almayan hallerde 
toplu bir yerdeki hastalik veya zararli bbcegi 
haber vermeyenler hakkmda tatbik olunacak 
ceza bu yerdeki toprak sahib veya kiracisi ve-
yahud ortakcilardan baskalan tarafmdan ha
ber verilmis oldugu anlasilirsa mahkemece ce-
zanm busbiitiin iskatma hiikmedilebilir. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 25 — Bu kanuna gore cezalandiri-
lacak haller ziraat veya miicadele memurlari 
tarafmdan toprak ve uriinlerin bulundugu yer-
lerdeki belediye miimessili veya muhtar ya-
hud ihtiyar heyeti azasmdan birinin ve bun-
larm bulunmadigr yerlerde ora sakinlerinden 
en az iki kisinin imzalarile tutulacak zabrt va-
rakasile tesbit olunur. 

Zabit varakalan bu memurlar tarafmdan 
Ciimhuriyet muddeiumumiliklerine yazilacak bir 
tezkere ile gbnderilir. 

Bu maddede gbsterilen sekilde tutulan za
bit varakalannda yazili hususlar aleyhine an-
cak sahtelik veya maddi sebeblere dayanan 
iddialardan baska itirazlar mahkemece din-
lenmez. 

BALKAN — Madde hakkmda sbz var mi? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 26 — Bu kanuna gore Devlet me
murlari tarafmdan yapilmasi lazimgelen isleri 
yapmayanlar veya ihmal edenler hakkmda me-
muriyet vazifesini yapmamak veya ihmal et-
mek sugundan dolayi umumi hiikiimler daire
sinde takib yapilrr ve ceza hiikmolunur. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmistir. 
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Bolum : 4 

Muteferrik hiikumler 
MADDE 27 — 7 kanunuewel 1327 tarihli 

Ploksera kanunu ve ziraate irasi hasar eden 
hasarat ve tiifeylatm itilafma ve nebati 
muzrrranm kal ve mahvine dair olan 14 agus-
tos 1330 tarihli kanun ile 1528 sayili yabani 
agaglarm asilanmasi hakkmdaki kanunun 28 
ve 29 ncu maddeleri hukiimleri kaldirilmistir. 

BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
mistir. 

Enciimene giden iki madde vardi, harzrr-
landi mi? 

ZlRAAT V. MUHLIS ERKMEN (Kiitahya) 
— Hazirlanryor. 

MUVAKKAT MADDE — A) Bu kanunun 
hukiimlerine gore liizumlu olan teskilat Zira-
at vekilligince yapilan ve usuliine gore bir 
ay ewel ilan olunan yerlerde tatbik olunur. 

B) «A» fikrasmdaki teskilat yapilip bu ka
nun tatbika gecinceye kadar Floksera kanunu-
nun 1 nci maddesi hukmii meri olacaktn*. 

BASKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
mistir. 

935 biitgesinde yapilan miinakale kanunu 
hakkmda rey vermeyen var mi? Rey toplama 
muamelesi bitmistir. 

ZlRAAT E. M. M. YA§AR OZEY (Manisa) 
— Efendim; dbrdiincu maddenin son fikrasmda 
— Yok etme isi icin yapilacak masraf sonradan 
mal sahibinden almmak iizere kontrol ve temiz-
leme kurumu biitgesinden verilir - fikrasi su se-
kilde diizeltilecektir: 

(Yok etme isi icin yapilacak masraf kon
trol ve temizleme kurumu butgesinden verilir). 

Sonra 8 nci maddenin 6 nci satrrmda - Bir 
bbcek gbruliirse o yerin sahibi veya kiracisi - n-
dan sonra (ve bekgileri) seklinde olacak. 

BALKAN — Bu madde kabul edilmistir. Bu 
sbylediklerinizi kanunun ikinci miizakeresi es-
nasmda bir tadil teklifi ile yaparsmiz. 

Enciimene giden maddeler 4 ve 14 ncii mad-
delerdir. §imdi 4 ncii maddenin enciimence ta
dil edilen seklini arzediyorum. Bu maddenin 
son fikrasi (Yok etme isi igin yapilacak masraf 
Kontrol ve temizleme kurumu butgesinden veri
lir) seklindedir. 

Maddeyi bu tadille beraber reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

14 ncii maddenin son seklini de enciimen ge-
tirecektir. 

ZlRAAT E. M. M. YA§AR OZEY (Manisa) 
— Musaade buyurursaniz bunun biraz sonra 
takdim ederiz. 

BALKAN — Layihanm intaci 14 ncii madde
nin enciimenden gelmesine brrakilmistrr. : §im-

di ruznamenin diger maddelerine gegiyoruz. 

3 — Parmik %slah% hakkinda kanun layihast 
ve Ziraat, Maliye ve Biltge encilmenleri mazba-
talan (1/340) [1] 

a BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mutalea var mi? 

EMlN ASLAN TOKAD (Denizli) — Pamuk 
mahsuliimiizun islahi hakkmda Ziraat vekaleti-
nin teklif ettigi bu layiha, en miisbet isler me-
yanmda sayani kabul bir tekliftir. Milyonlarla 
lira sarfile memleketin muhtelif yerlerinde ya-
pilmakta olan ve yapilan dokuma fabrikalari-
mizm pamuk ihtiyaci, bu giinkii istatistiklere 
nazaran temin edilememektedir. Bunun igin 
uzun seneler bekledigimiz randmani alamamak 
tehlikesi vardir. Bu itibarla bu kanun bu ihti
yaci karsilayacaktir. Yalniz benim bu vesile 
ile Hukumete hatrrlatmak istedigim bir nokta 
var. Bu da sulama isidir. Hatta enciimen es-
babi mucibesinin bir noktasmda bu noktayi su 
suretle tebariiz ettirmistir. « Memleketin ikti-
sadca yiikselmesinde en miiessir bir rol oynaya-
cak olan pamukgulugumuzun inkisafi igin to-
humlarm islahi islerine devam edilmekle bera
ber sulama siyasetimizin tatbikatmdan pamuk 
ziraatimizin en bnde faydalanmasi suretile pa
muk hasilatrmizm miktar itibarile de en az ug 
misline yukseltilmesi enciimenimizin 6z dilekle-
rindendir ». 

Hakikaten bence bu sulama isini bir an ewel 
Hukumet ele almazsa yapilan bu kanunlarm fay-
dalari nazariyatta kalacaktir. Yalniz pamuk 
mahsulii hakkmda degil, diger uriinler hakkm
da da ayni mutalea sbylenebilir. Biz istedigimiz 
kadar tohumlanmizi, topraklarmiizi, hayvanlan-
mizi islah edelim. Halka ve giftgiye istedigimiz 
kadar makine verelim, nihayet bir kuraklik ka-
busu bunlari siler siipurur. Bu itibarla her sey-
den ewel Hiikumetin sulama isine ehemmiyet 
vermesi ve bunu bir an ewel getirmesi lazim-
drr. Aksi takdirde gok bnem verdigimiz bu ka
nun nazariyattan ileri gecemez. Bilhassa sula
ma isini Hiikumetin daha gabuk getirmesini bu 
vesile ile hatrrlatmak isterim. 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mii-
talea var mi? 

IBRAHIM METE (Seyhan) — Ewela, vekil 
beyefendiye bu kanunu getirdiklerinden dolayi 
tesekkiir ederim. Yalniz bu sene bir miiskiil kar-
sismda bulunacagimizi gbrdiim. Mesela; Ada-
nada (Klevland) pamugu yetistiriliyor. Bu pa
muk elyafi itibarile hepsinden iistunmus. Bizim 
pamuklar gekirdekli, gigitli dedigimiz pamukla-
rm yiiz kilosu otuz kilo verir, fakat Klevland pa-
muklari % 37 kadar veriyor. Bu pamuklarm 
elyafi daha fazla oldugu igin her fabrika isleye-

[1] 86 sayih basmayazi zaphn sonundadir. 
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miyor. Mesela Kayseri fabrikasi isleyemiyor. 
Yalniz yen! yapilacak fabrikalar; subat-
ta faaliyete gececegini isittigimiz Ereglideki fab-
rika senede 25 000 balye isleyebilecek, Nazilli-
de acilaeak fabrikada 25 000 balya islese, etti 
50 000 balye. Bu pamuk hem Sakarya vadi-
sinde yetisiyor, hem de Adanada islahma 
baslandi. Bu fabrikalar 50 000 balye isleyece-
gine nazaran pamuk ise 150 - 200 bin balyeye 
kadar gikacakti. Bittabi gerisi harig pazarlara 
arzedilecektir. Birinci mahzur bu. 

Ikincisi; bu sene pamuk ekmek igin giftgiler 
tarafindan 500 000 dbnumliik yer hazirlanmistir. 
Bu kanun ciktiktan sonra, bu tohumdan bu se
ne 300 000 donum kadar yere ekilecek. Bunu ka-
milen Adana ekemeyecek. Kazalara da verile-
cek. Mesela; Ceyhan kazasmda ekilecek ... To-
hum yetismeyecek, 500 000 dbnumliik sahalar 
kamilen pamuk ekemeyecek. Halbuki pamuk 
ekilmek igin hazirlanmis olan digger tarlalar ne 
olacatkir? Onun igin gerek atiyen, gerek bu se-
neki mahzur hakkinda Ziraat vekili ne dusti-
niiyorlar. Bizi tenvir buvursunlar? 

ZtRAAT V. MUHLlS ERKMEN (Kiitahya) 
— Evvela giftci arkadasmizm Adanada uretmek 
istedigimiz pamuk hakkmdaki takdirkar sbz-
lerini kivang ve sevincle duydugumu kaydede-
rim. Bu yoldaki mesaimizde bizim igin gok tes-
vikkar olan sbzlerine tesekkiir ederim. 

Klevland pamugunun, Kayseri fabrikasi-
nm istedigi pamuk vasfmdan yiiksek olmasi 
o pamugun lehine bir seydir. Cimkii Kayseri 
fabrikasmm isledigi mensucat biraz kaba men-
sucattir. Bundan daha ince mensucat yapacak 
diger fabrikalar faaliyete gegmek iizeredir. O 
fabrikalar acildigi zaman bu pamuklar igin kuv-
vetli bir alim yeri olacaklardn*. 

Arkadasim dediler ki, tohumlan tevzi edi-
yoruz. Fakat bu tohumlar yetismiyor. Diger bir 
mmtakaya gidiyoruz. 500 bin dbnumliik bir 
yer igin veriyoruz. Tohum 300 bin dbniime ye
tismiyor. Geri kalan kisma baska bir sey de 
ekilmedigi icin buralari bos mu kalacaktir? 

Bu pamuk ekilmekte olan yerler agik kozali 
pamuklara aiddir. Kapali kozalilar icin degil-
dir. Bunlarm ekilecegi yeri tayin igin ve arka-
dasimizm sbyledigi mahzurlari bnlemek uzere 
tedbirler almaga ugrasacagiz. Maksadrmrz orada 
pamuk eken giftgimizin pamuk tohumu bula-
mamak yiizunden yeri bos kalmis olmasm. Bi-
naenaleyh hangi mmtakaya gideceksek o mm-
takanm ihtiyaci olan tohumlan ewelce derpis 
etmeliyiz. 

BALKAN — Kanunun hyeti umumiyesi hak
kmda baska bir mutalea var mi? 

EMRULLAH BARKAN (Malatya) — Saym 
vekil, sulama hakkmda mutalea beyan eden 
gene arkadasmuzm sbziine cevap vermediler. 
Lutfen bu mesele hakkmda bizi tenvir etsinler. 

ZtRAAT V. MUHLlS ERKMEN (Kiitahya) 
Sulama siyaseti hakikaten Hiikumetin iizerinde 
90k durgun bir meseledir. Arkadasimiza cevap 
vermemek igin bir sebep yoktur. Yalniz bu bir 
tahsisat isi oldugu igin arzi cevap etmemistim. 
Sulama siyasetinin ehemmiyetini tabiatile tes-
lim ederim. 

MAZHAR MttFlD KANSU (Denizli) — De-
min arkadasrmm bahsettikleri gibi, Bay vekil 
ve erbabi da cok iyi takdir buyururlar ki su-
lanmryan yerde bir dbniimden yiiz kilo pamuk 
almirsa, sulanan yerden bes yiiz kilo almir. 
Halbuki gerek Nazilli gerek Denizli ve ge-
rekse Saraykby havalisinde iyice pamuk yeti
siyor, su da vardir. Fakat islaha muhtagtrr. 
Gerci Hiikumetin bir su projesi vardir. Bu bii-
yiik bir projedir. Yalniz bazi ufak isler vardir 
ki bunlarm biran ewel vekil tarafmdan gbriil-
mesini rica ediyorum. Buna halkrmiz dahi mu-
avenet edecektir. Eger vekalet Mendres hava
lisinde bu ise tesebbiis ederse, ben oranm me-
busu sifatile sbyluyorum, oranm ahalisr her 
tiirlii muaveneti yapacaktir. 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
baska mutalea var mi? 

Maddelere gegilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler isaret buyursun... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Pamuk islahi kanunu 

MADDE 1 — Dokuma fabrikalarmm ve dis 
piyasalarm aradiklari vasiflarda pamuk yetis-
tirmek bakrmmdan Iktisad vekilliainin miitale-
asi almdiktan sonra Ziraat vekilligi gerekli 
gbrdugii bblgelerde ekilecek aQik kozali pa
muk cesidlerini tayin etmege ve bu gesidler-
den baska acik kozalilarm ekimini yasak et
mege salahiyetlidir. 

Ziraat vekillieinin saf papmuk tohumu ek-
tirecegi bblgelerin smirlan disroda. bu smrr-
lardan bes yiiz metreden asagi uzaklrkta bulu-
nan yerlere a§ik kozali pamuk cesidinin ekil-
mesi yasaktrr. 

BAS5KAN" — Mutalea var mi? Maddevi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Saf pamuk tohumu ekilen 
bblgelerde Ziraat vekilliginin cesidini tayin ve 
ilan edece.oi pamnklardan baska differ cesid 
acik kozali pamuk tohumu ve cekirdekli pa-
muklarm bu bblgelere sokulmasi ve bunlarm 
0 bblge icinde her hangi bir yerde muhafazasi, , 
bir yerden diger yere nakli alim satrmi ya
saktrr. 

Ziraat vekaleti; gerekli gbrdiiffii yer ve za-
manlarda, saf pamuk tohumu ekilecek bblge-
lerden, sanayi ve ihracat maksadile bozulmus 
aqik kozali pamuk tohumunun veya qokirdekli 
pamugun, tayin edilecek sartlara uygun ola-
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rak hazirlandigi takdirde gegirilmesine mtisa-
ade edebilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Ziraat vekilliginin tayin ede-
cegi pamuk ekimi bolgelerindeki girgir evleri 
vekilligin her biri igin belli edecegi pamuk ce-
sidlerinden baskasmi girgirlayamazlar. 

Ancak Ziraat vakilliginin her hangi bir gir
gir evi igin belli ettigi pamuk gesidinin gekir-
dekli pamuklan tamamen gekirdegi ve girgir 
evinden gikarildigi vekilligin salahiyetli me-
murlarmca tetkik ve tesbit olunduktan sonra 
vekillik o circrr evine baska cesid gekirdekli 
pamugu girgirlamak igin izin verir. 

ZlRAAT E. M. M. YA§AR OZEY (Manisa) 
— Bu maddenin 7 nci satirmda (tamamen gekir
degi) yazilidir. Bu (tamamen cekildigi) ola-
caktir. 

BALKAN — Tashih ediyoruz. Madde hakkm-
da baska miitalea var mi? Maddeyi Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Ziraat vekilligi gerekli gordiigii 
yerlerde yeniden kurarak veya kira ile tutarak 
crrcir evleri isletebilir. 

Ziraat vekilligine aid gircir evlerinde gekilen 
cigitler vekillikge alikonabilir. Bu takdirde bu 
cigitler oradaki piyasa fiati uzerinden krymet-
lendirilerek bedeli mahalli rayice gore girgirla-
ma iicretine mahsub edilir. Fazlasi para olarak 
mal sahibine verilir. Qirgrrlama iicreti tohum 
parasi tutarmi gecerse aradaki fark mal sahibin-
den almmaz. 

BALKAN —Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir 

MADDE 5 — Ziraat vekilligi liizum gorecegi 
yerlerde diledigi girgir evlerinden veya sahislar-
dan saf pamuk tohumlarmin bir kismmi veya 
tamamrni satm almaga liizum gordiigii takdirde, 
sahipleri, bu tohumlardan kendi tohumluk ihti-
yaglarmdan artan kismmi, piyasa fiati iizerin-
den Ziraat vekilligine satmaga mecburdurlar. 
Ziraat vekilligi her hangi bir sekilde elde ettigi 
saf pamuk tohumlarmi gerekli gordugii bolge 
ciftgilerine maliyet fiati uzerinden satmaga veya 
bu tohumlan o bblgelerdeki soysuzlasmis agik 
kozali pamuk tohumlarile basabas degistirmege 
izinlidir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince satim alm-
masi ve satilmasi icab eden pamuk tohumlan-
nin alrtn ve satmii ilana liizum olmaksizm pa-
zarlik suretile yapilrr. 

Mahalli orf ve adet dolayisile Ziraat vekale-
tinin liizum gorecegi yerlerde pamuk tohumu 
iiretme gigitlikleri, pamuk amelesinin yevmiye-

lerine karsilik olarak muhasebei umumiye kanu-
nunun 83 ncii maddesinin A fikrasma tevfikan 
mutemedlere bes bin liraya kadar avans verile-
bilir. Bu avanstan ancak giftlik idare heyetleri-
nin kararile mutemedler tarafmdan tediyat ya-
pilir. 

ZlRAAT E. M. M. YA§AR OZEY (Manisa) 
— Bu maddenin ikinci fikrasmm ugiincu sati
rmda; « Qigitlikleri », (Qiftlikleri) olacak. 

BALKAN — Tashih edildi. 
Madde hakkmda baska miitalea var mi? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hukumlerine ay-
kiri hareket edenlerden mahalli idare heyetle-
rinin kararile yiiz liradan bes yiiz liraya kadar 
para ceznsi almir. 

Ziraat vekilligince tayin edilen gesidlerden 
baska pamuk gesidlerini veya kansigmi ekenler-
den bu ceza almmakla beraber ilgili fen memur-
larmm verecekleri raporlar iizerine mahalleri 
idare heyetleri kararile tarlalarmdaki pamuk-
lar da masraflan kendilerine aid olmak iizere 
hemen sokuliir ve yok edilir. 

Bu masraf sahibi tarafmdan verilmezse Zira
at vekilligi biitgesinden odenir ve tahsili emval 
kanununa gore kendisinden almir. 

RAtF KARADENi"? (Trabzon) — Bu mad-
dedeki hiikiim; mahalli idare heyetlerinin ka
rarile 100 liradan 500 lhaya kadar para cezasi 
alrnrr, kaydi vardrr. Maddenin yazilisma gore 
bu kati olmus oluyor. Maddi bir hata olursa 
kim diizeltecek. Onun igin bendenize kalirsa, 
bundan ewelki kanunda kabul ettigimiz gibi 
dogrudan dogruy?, sulh mahkemesine verelim. 
Qunkii ceza agirdir. 

BALKAN — Enciimen ne diyor? 
ZlRAAT E. M. M. YA§AR OZEY (Manisa) 

— Kabul ediyoruz. 
BASKAN — O halde madde nasil oluyor? 
MUSTAFA SEREF 6ZKAN ( Burdur ) — 

(Idare heyetleri) yerine (Sulh mahkemeleri) 
tabiri konursa mesele halledilir. 

BASKAN — Bu tashihi enciimen de kabul 
etmistir. 

ADLlYE E. M. M. SALAH YARGI (Koca-
eli) — (Agir para cezasi) denmeli. 100 liradan 
500 liraya kadar agir para cezasi. 

BASKAN — Enciimen bu sekli de kabul 
ediyor mu? 

ZlRAAT E. M. M. YA§AR OZEY (Manisa) 
— Kabul ediyoruz. 

BALKAN — (Agir) kelimesi de ilave edil
mistir. 

Maddenin son aldigi sekli arzediyorum: 

MADDE 7 — Bu kanun hukumlerine aykiri 
hareket edenlerden sulh mahkemesi kararile 
yiiz liradan bes yiiz liraya kadar agir para ce
zasi almir. 
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Ziraat vekilligince tayin edilen gesidlerden 

baska pamuk gesidlerini veya kansigrni ekenler-
den bu ceza almmakla beraber ilgili fen memur-
larmin verecekleri raporlar iizerine mahalleri 
idare heyetleri kararile tarlalarmdaki pamuklar 
da masraflan kendilerine aid olmak iizere he-
men sokuliir ve yok edilir. 

Bu masraf sahibi tarafmdan verilmezse Zira
at vekilligi butgesinden odenir ve tahsili emval 
kanununa gore kendisinden almir. 

BASKAN — Maddeyi bu suretle reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 8 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil

mistir. 

MADDE 9 — Bu kanunun htikumlerini yeri-
ne getirmege Dahiliye, Maliye, Iktisad ve Zira
at vekilleri memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

Kanunun birinci muzakeresi bitmistir. Rey-
lerin neticesini arzediyorum: 

1935 mali yili umumi muavezene kanunu
na bagli butgelerde degisiklik yapilmasma da
ir olan kanun layihasma (256) zat rey vermek 
suretile istirak etmistir. Muamele tamamdrr. 
Binaenaleyh kanun (256) reyle kabul edilmistir. 

Ruznamemizde miizakere edecek baska bir 
sey kalmamistrr. Duma giinii saat 15 te top-
lanmak iizere miizakereye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,58 

t>m<* 

1935 mali yili umumi miiva/cne kanununa bagli biitgc xo c«»dvellerdu 
dcui§klik yapilmasma dair kanuna vcrilen ruyl«rin neticesi 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 3QQ 
Reye i§tirak edenler : 256 

Kabul edenler : 256 
Reddedenler : o 

Reye istirak etmeyenler : 141 
Munhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
Oemal Ak<jin 
Haydar Qergel 
tzzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giinene, 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktra 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Anca'n 
Tiirkan Bastug 

Aydm 
Dr. Hulusi Alatasi 
Nazmi TopcogTu 
Tahsin San 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
tsmail Hakki Uzungar-
sili 
Memed Demir 

Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selcuk 
Sabiha Gokgiil 

Bayazid 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. CI. Besim Omer 
Akalin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mi tat Kuzay 

Bursa 
Atif Akgiig 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Guran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Refet Canrtez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Inscl 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
§iikru Yasm 
Ziya Gevher Ktili 

Qankirt 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
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Rifat Uniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Asim Us 
Atif Tiiziin 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
tsmail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Miinir Cagil 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
General- §efik Tiirsan 
Mazhar Miif id Kansu 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Dr. Ibrahim Tali Ongo-
ren 
Zulffi Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykag 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Gazi Anteb 
G] Ali Hikmet Ayer/Jem 
Memed §ahin 
Nuri Conker 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
isinail Sabuncu 
Muzaffer Kilic. 
Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Gumiisane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atag 

l$el 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
General Refet Bele 
General §ukrii Gokberk 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Arman 
Halil Mentese 
Hasan Ali Yiicel 
Kamil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
riiisnii Ozdamar 
fbrahim Demiralay 
Kamal Unal 
Miikerrem Unsal 

Ears 
Bah a Ongoren 
Esaa Ozoguz 
M. Fuad Kopriilu 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §iikru §enozan 
Nuri Tamag 

Sami Erkman 
Tahsin Coskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kilig 
Ferruh Gupgup 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Suleyman Demirezen 

Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odiil 

Kirsehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekqi 
Lutfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazrm Okay 
Mustafa Halid "Oner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Tevfik Fikret Silay 

Kutahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkihg 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Ding 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortag 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabei 
Mihri Pektas 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 

Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Ref ik Inee 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Maras 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Yunus Nadi 

Mus 
Hakki Kilicoglu 
Naki Yiicekok 
§evki Ciloglu 
§ukru Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asim Sirel 
Meliha Ulas 
Ruseni Barkm 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Esma Nayro.an 
General Naei Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
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Tevfik Tarman 
Siird 

Hulki Aydm 
Ismail Mustak Mayakon 
Sevki Susoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustun 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Stvas 
tsmail Memed Ugur 
Mitat §ukrii Bleda 
Necmettin Sadik 
Rasim Basara 

1 : 29 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Cemil Uybadra 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Hiirrem Ergiin 

20-1-1936 0 : 1 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Danis Eyiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirri Day 
Suleyman S i m Gedik 

Urfa 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yaz^un 
Muhittin Dincsoy 

Refet Ulgen 
Van 

Hakki Ungan 
tbrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
STTTI tqbz 
Sungur 

Zonguldak 
Ragib Ozdemiroglu 
Rifat Vardar 

[Reye i§tirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya 
(Bakan) 
Berc Tiirker 

Amasya 
tsmail Hakki Mumeu 
(tzinli) 

Ankara 
Aka Gundiiz 
(tzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
§akir Kinaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Goktepe 

Baltkesir 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Orge Evren 

Bayazxd 
Ubeydullah 

Bilecik 
tbrahim Qolak 
Salih Bozok 
(tzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
(Izinli) 
Mitat Denli 
Sukrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
tbrahim Neemi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras (tzinli) 
(Izinli) 
Dr. Sadi Konuk 

QanakkalB 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Erge?\ftli 

Qoruh 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Mus 

Qorum 
Ali Riza Ozeng 
Nabi Riza Yildirrm 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
(Izinli) 

Haydar Riistu Oktem 

Necib Ali Kiiguka 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Rustii Bekit 
(tzinli) 

Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Meedi Boysan 

Eldziz 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Isik 
Saffet Arikan 
(Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Nafi Atuf Kansu 
§ukrii KoQak 

Eskisehi" 
tstamat Ozdamar 
Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Oazi Anteb 
Ali KIIIQ 

Bekir Kaleli 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
Hakki Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Oumiisane 
Ali §evket Ondersev 

§evket Erdogan 
lgel 

Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tarhan 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
General Kazim tnang 
Hamdi Aksoy 
Hiisnii Qatar 
Rahmi Koken 
§iikru Saracoglu 
(Bakan) 

Ears 
General Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Karantay 
Sitki .Serif Eken 
§erif tlden 

Eayseri 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
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Veli Yasm 
Ktrklareli 

Ziihtii Akm 
Ktr$ehir 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Siireyya Yigit 
Kemalettin Olpak 
(Izinli) 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Tiirel 
Kazim Giirel 
Ressam §evket Dag 

Kiltahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Muhlis Erkmen 
(Bakan) 
Receb Peker 

1 : 30 22-
Malatya 

Gl. Ismet Inonii 
(Basbakan) 
Gl. Osman Koptagel 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Sabri Toprak 

Maraf 
Hasan Resid Tankut 
Kemal Kusun 
Mitat Alam 

Mugla 
Husnii Kitabci 
Nuri Tuna 
§iikru Kaya 
(Bakan) 

Ordu 
Ali Canib Yontem 

1936 C : 1 
Ismail Camas 
Selim Sim Tarcan 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yoriiker 
Memed Giinesdogdu 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
(Izinli) 
Damar Arikoglu 
Hilmi Uran 

Siird 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerhti tncedayi 

Yusuf Keiral Tengirsenk 
Tekirdag 

Yahya Kemal Beyatli 
Tokad 

Gl. Sitki tike 

Hiisnii Konay 
Nazrm Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ulkiimen (Izinli) 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Behcet Gunay 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Tozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 

Zongiddak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Receb Zufatii Soyak 
(Izinli) 
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S. Sayisi: 88 
1035 yili muvazenei umumiye kanununun 5 nci maddesine bagli (D) cetve-
line eklenecek kadro hakkinda 1/360, Harita umum mudurlugii 1035 yili 
biitcesinde 11 920 liralik miinakale yapilmasina dair 1/377, Milll miidafaa 
vekaleti 1 J I 3 5 yili hava biUcesinde 151 874 liralik munakale yapilmasina 
dair 1/378, §nrayi Devlet 1035 yili hiitcesiiule 500 liralik munakale yapil
masina dair 1/380, Ziraat vekaleti 1035 yili biitcesinde 3 i 000 liralik 
munakale yapilmasina dair 1/381 , 1035 mali yili muva/enel umumiye 
kanununa bagli ( L ) cetvelinde serbest birakilacak oyretmen kadrosu hak
kinda 1/385, Gumruk ve inhisarlar vekaleti. 1035 yili biitcesinde 30 170 
liralik miinakale yapilmasina dair 1/380 sayih kanun layihalarile idare 
lleyetinin, Biiyiik Millet meclisi 1035 yili biiteesine 4 0 0 0 liralik tahsisat 

konmasina dair 2/22 sayili kanun teklifi ve Biitce enciimeni mazbatasi 

1935 yili muvazenei umumiye kanununun 5 nci maddesine bagli (D) cetveline eklenecek 
kadro hakkmda kanun layihasi (1/369) 

T. C. 
Basvekalet , 26-XII-1935 

Kararlar mudilrlugil 
Sayi : 6/3867 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1935 mail yili muvazenei umumiye kanununun besinci maddesine bagli (D) cetveline eklene
cek kadro hakkinda Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 25 - XII -1935 ta-
rihli toplantismda Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte 
sunulmustur. 

Basvekil 
1. tnonil 

Mucib sebebleri 

2182 sayili kanunla Ankara niimune hastanesine bes ecnebi miitehassis getirilmesi kabul edil
mis ve bunlardan dordii (fiziyoterapi ve rontgen tedavi, dahili hastaliklar, gocuk, kulak, bogaz, 
burun miitehassisi olmak iizere) gelerek vazifeye baslamislardir. 

Segilen operatorle de muhabere cereyan etmektedir. 
Gelen ve vazifeye baslayan bu tib subeleri ile diger cilt, dogum ve kadin ve goz tib sube-

lerinin de ayni sekilde uymu ic.in daha tie eenebi miitahassism getirilmesi icln hazirlanan ka
nun layihasi takdim edilmis ve bu kanuna gore Ankara niimune hastahanesi kadrosuna ilavesi 
ve mali sene sonuna kadar icabeden aylik tahsisatlarmm merkez iicreti tasarrufundan verile-
bilecegi anlasilmis oldugundan bu kanun layihasi hazirlanarak sunulmustur. 

1935 mali yili muvazenei umumiye kanununun 5 nci maddesine bagli (D) cetveline Have edilecek 
kadrolar hakkinda kanun layihasi 

MADDE 1 — 1935 mali yili muvazenei umumiye kanununun 5 nei maddesine bagli (D) cetveline 
ilisik listedeki kadrolar ilave edilmistir. 
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MADDE 2 — (D) cetveline ilave edilen kadrolann 1935 mali yili sonuna kadar iicretleri 468 nci 

merkez mustahdemleri iicreti .tasarruflarmdan verilir. 
MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hukmiinii icraya Maliye ve Sihhat ve igtimai muavenet vekilleri me-

murdur. 

Bs. V. 
/ . Inonu 
Mf. V. 

8. Arikan 

Ad. V. 
$. Saracoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Ik. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
§. Kaya 
S. I. M. V. 

Br. R. Say dam 

25-
Ha. V. V. 

8. Kaya 
G. I. V. 

Eana Tarhan 

XI 1935 
Ma. V. 

F. Agrah 
Zr. V. 

Muhlis Erhmen 

1935 mali yili butgesinin Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti ( D ) cetveline ilavesi 
istenilen kadro retveli 

Ayligi 

Ankara Niimune hastanesi goz mutehassisi ( Ecnebi) 
» » » cilt ve ziihrevi hastaliklaj mutehassisi ( ficnebi ). 
» » » Kadin ve dogum hastaliklar muteahassisi (Ecnebi). 

1100 
1100 
1100 

Harita umum miidiirliigii 1935 yili biitgesinde 11 920 liralik munakale yapihnasma dair 
kanun layihasi (1/377) 

T. C. 
Basvekdlet 

Kararlar mudurlugu 
Sayi : 6/23 

6-1- 1936 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Harita umum mudurlugu 1935 mali yili butgesinde 11 920 liralik munakale yapilmasi hakkin-
da Milli Miidafaa vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 3 0 - X I I - J 935 tarihinde 
Yiiksek Meclise arzi kararlastrrilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . tnbnu 

Esbabi mucibe layihasi 

Hrt. Gn. Drk. liiguniin 1936 yili butc.esinin muteferrika ve erat iasesile yem bedeli fasil ve mad-
delerinden yapilacak masraflara tekabiil edocek miktarda kafi tahsisat kalmamis oldugundan 
11 920 liranin fasillar arasmda miinakalesine zaruret hasil olmus ve bu maksatla tanzim kdmau 
kanun layihasi ilisik olarak sunulmustur. 

Harita umum mudurlugu 1935 biltgesinde 11 920 liralik munakale yapilmasi hakkinda kanun 
layihasi 

MADDE 1 — Harita genel direktorliigiiniin 1935 senesi biitQesinin fasillan arasmda merbut cet-
velde yazili oldugu iizere 11 920 liranin miinakalesine mezuniyet verilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
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MADDE 3 — Bu kanun ahkamimn icrasina Maliye vekili memurdur. 

/ Inonii 
Mf. V. 
8. Arikan 

Ad. V. 
§. Saracoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

M. M. V. Da. V. 
K. Ozalp #. Kaya 

Ik. V. S. I. M. V. 
C. Bayar Dr. B. Saydam 

3 0 - X I I 
Ha. V. V. 
$. Kaya 

G. I. V. 

1935 
Mai. V. 

F. Agrah 
Zr. V. 

Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

M. Nevi 

923 
926 
931 
932 
933 
922 
927 
927 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 

Odacilar melbusati 
Ucretli muhabere 
Makine alat 
Hayvan mubayaasi 
Nakil vasitasi i§letmesi 
Miiteferrika 
Erat ia§esi 
Yem bedeli 

Zammi l&zim 
gelen 

Tenzili ISzim 
gelen 

• 

1 000 
5 000 
5 920 

80 
25 

10 354 
191 

1 270 

I I 920 11 920 

Milli Mudafaa vekaleti 1935 yili hava biitgesinde 151 874 liralik miinakale yapilmasma dair 
kanun layihasi (1/378) 

T. C. 
Ba§vekalet 

Kararlar mildurlugil 
Sayi : 6/17 

6-1-1936 

Biiyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1935 mali yili Milli Mudafaa vekaleti hava kismi biitgesinde 151 874 liralik miinakale yapil-
masi hakkmda Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 30 - XII -1935 tarihin-
de Yiiksek Meelise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu^tur. 

Basvekil 
/ . tnonu 

Esbabi mucibe layihasi 

1935 mali yili ic,inde tayyarecilik islerinin eski yillara nisbetle daha 50k gelistirilmis olma-
smdan dolayi tayyare fabrikasmdaki devamli ve egreti isgiler adedinin, kadrodaki mevcuda gore 
gogaltilmasi gerekmis ve bundan baska gerek bu islerin gerekse muayyen miiddetlerini dolduran 
Tigueu pilot ve makinistlere ve miistahdemler hakkmdaki talimat hiikumlerine dayanilarak ya-
pilan zamlardan otiirii but^eye bu isler igin ko'nulan tahsisat yetmemis oldugundan 829 uncu 
levazim ve teghizati harbiye ve fenniye faslmdantasarrufu mumkun olan 151 874 lira indirilmek 
suretile noksan kalan tahsisatlarin tamamlanmasi lazim gelmistir. Boylece 817 nci miistahdemler 
ucreti faslma 66 121 ve 833 ncii ugucu miiteferrikasi faslina 24 562 ve fabrikalarda galisan is
giler yevmiyelerini karsilamak igin 843 ncii fasla60 991 lira konulmus ve tayyareden diiserek 
sehiden olenlerin ailelerine kanunen verilmesi icabeden paradan noksan kalan 200 lira da 834 
ncii fasla Have edilmistir. 
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MUU Mudafaa vchaleti 1935 malt yih hava kisnu buigesinde 151 874 lirahh munakale yapil

masi hakkmda kanun layihasi 

MADDB 1 — 1935 mali ydi Mdli Mudafaa vekaleti hava kisnu butgesinin ilisik cetvelde yazdi fa-
sd ve maddeleri arasmda 151 874 liralik munakale yaprimistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinii icraya Maliye vekili memurdur. 

30 - XII-1935 
Bs. V. 

/ . Inonu 
M l V. 

S. Arikan 

Ad. V. 
$. Saracoglu 

Na. V. 
A. Qetinhaya 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Ik. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
§. Kaya 
S. t. M. V. 

Dr. R. Say dam 

Ha. V. V. 
$. Kaya 
G. I. V. 

Rana TarJian 

Ma. V. 
F. Agrali 
Zr.V. 

Muhlis Erkmen 

Munakale cetveli 

F. M. Muhassasatin nevi 

829 Levazitn ve teghizati harbiye ve fenniye 
817 Daimi mustahdemler iicreti 
833 Ugu§ muteferrikasi 
834 Tayyare §ehitleri tazminati 
843 Amele yevmiyesi 

YekQn 

ndirilmesi 
istenilen 

151 874 

151 874 

llavesi 
istenilen 

66 121 
24 562 

200 
60 991 

151 874 

yapilmasma dair kanun 

6 -1 -1936 

Sfurayi devlet 1935 yih biitgesinde 500 liralik miinakale 
layihasi (1/380) 

T. G. 
Basvekalet 

Kararlar mudurlugu 
Sayi : 6/21 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1935 malt ydi §urayi devlet biitgesinde (500) liralik munakale yapilmasi hakkmda Maliye 
vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 30-XII -1935 tarihinde Yiiksek Meelise arzi 
kararlastinlan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/. ln'6 nonu 

Esbabi mucibe layihasi 

Mahkemesi aieni cereyan eden deavi umurai hcyetinin de toplanmakta oldugu hcyeti umuiiniye 
salonunun darligindan mahkeme dinlcyiciler'mi almamakta oldugundan salouun genisletiliinesi ve diger 
mahkemelerde oldugu gibi bir de lieyeti hakime miizakere oda«L tahsisine vc heycti umnmiye ka-
lem heyetine de bir oda ayrilmasi ic,in tadilat yapilmasi biiyiik icthna masasinm imal ve mahalline 
vazettirilmesi, dinleyicilere iskcmle, agae, kanape yaptirilmasi, mermer merdiven ve koridorlar hun 
oteden iberi luznni ve ihtiyac. goriilen halmm tedarik edilobilmesi ic'ni 85 nei mefrusat ve demlrbas 
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faslrna konulan tahsisat kafi gelmeyecegi anlasilmis oldugundan mali sene sonuna kadar tasarruf 
edilebilecegi anlasilan 86 nci faslin 2 nci 'teshin maddesinden 250 ve 87 nei miiteferrika faslindan 
250 lira ki, ceman 500 lira tenzil edilerek 85 nei fasla eklenmesine liizum hasil olmus ve ilisik ka
nun layihasi bu maksadin teraini i Qin tanzinn cdilmistir. 

$urayi devlet 1935 mali yili butgesinde 500 liralik miinakale yapilmasma dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 1935 mali yili §iirayi devlet butgesinin 86 nci faslinm 2 nci teshin maddesinden 
250 ve 87 nci muteferrika faslmdan 250 lira ki, ceman 500 lira tenzil edilerek 85 nci mefrusat ve de-
mirbas faslina eklenmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hiikmunu icraya Maliye vekili memurdur. 

30 - XII -1935 
B9. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mai. V. 

/ . Inonii #. Saracoglu K. Ozalp $. Kaya $. Kaya F. Agrah 
, Mf. V. Na. V. Ik. V. S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

S*. Ankan A. Qetinkaya 0. Bayar Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkpien 

Ziraat vekaleti 1935 yili biitgesinde 31 600 liralik miinakale yapilmasma dair kanun 
layihasi (1/381) 

T. C. 
Basvekdlet 6-1-1936 

Kararlar miidurliigu 
Sayi : 6/19 

Buyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Ziraat vekaleti 1935 mali yili biitgesinde 31 600 liralik miinakale yapilmasi hakkmda Maliye 
vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 30 - XII -1935 tarihinde Yiiksek Meclise arzi 
kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
t. tnonu 

Esbabi mucibo layihasi 

Fili hizmeti otuz seneye varan merr.urkrrlari tikn.iidliigunii isteyenlerin ikramiyelerini odemek ve 
yeni vekalet binasina tasindiktan sonra yapilmasina liizum goriilen muvakkat isleri sene sonuna kadar 
gordurmek ve yine bu tasmis ieabi imiiteferrika, demirbas ve telefon mukaleme tertiblerindeki noksan-
liklan gidermek zarureti ile karsilasmis bulunmaktayiz. Gecen sene diiyunu faslina konuilmns olan 
tahsisat dahi tahakkuk eden borc/lara yetmemis vo bitmistir. Bagli kanun layihasi bu ihtiyaclarin 
biitgede miinakale suretile temini icjn sunulmustur. 

Ziraat vekaleti 1935 mail yili biitgesinde 31 600 liralik miinakale yapilmasma dair kanun 
layihasi 

MADDE 1 — 1935 mali yili Ziraat vekaleti biitQesinin ilisik cetvelde yazili fasil ve maddeleri 
arasmda 31 600 liralik miinakale yapilmistir. 
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MADDE 2 — Bu kamin nesri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hukmunii icraya Maliye vekili memurdur. 

30 - XII -1935 
Ha. V. V. Mai. V. 
$. Kaya F. Agralt 

G. I. V. Zr. V. 
Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

Bs. V. 
/ Indnii 

Mi. V. 
S. Ankan 

Ad. V. 
$. Saracoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

M. M. V. 
K, Ozalp 

Ik. V. 
G. Bayar 

Da. V. 
8. Kaya 

S. 1. M. V. 
Br. R. Saydam 

F. 

726 
729 
746 
748 
749 

750 

M. 

757 

765 

727 

728 
733 
734 
735 
740 
742 
764 

1 
2 
3 

2 
2 
3 

2 
2 

Munakale cedveli 
indirilen Zam olunan 

Muhassasatin nevi Lira Lira 

Memurlar maa§i 8 000 
Vilayet mustahdemleri iicreti 6 000 
Beynelmilel miiessesata i§tirak hissesi 1 000 
Ecnebi mutehassislar ve tercumanlan 2 500 
Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mekfeb ve 
yol masraflan 1 600 
Staj ve ihtisas igin 1935 senesinden evvel gonderilmi§ 
olanlarla 1935 senesi icjnde orman keten ve baytarlik 
igin gonderileceklerin tahsisati 2 500 
2342 numarah kanun mucibince hayvan sagligi kiigiik 
sihhiye memurlanna verilecek yem bedeli 
1933 senesi borglan kar§ilig) 
1932 » » » 
1932 » » » 
1683 numarah kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaiid ikramiyesi 
Muvakkat miistahdemler 
Demirba§ 
Kirtasiye 
Merkez miiteferrikasi 
Defatir ve evraki matbua 
Miikaleme bedeli 
Gecen sene borcu 

Yekun 31 600 31 600 

1 000 
5 000 
2 000 
2 000 

8 000 
6 000 
1 100 
1 000 
4 000 
1 000 
1 500 
9 000 

1935 mali yili muvazenei umumiye kanununa bagli (I.) cetvelinde serbest birakilacak og-
retmen kadrosu hakkinda kanun layihasi (1/385) 

T. C. 
Basvekdkt 

Kararlar miidiirliuju 
Hay % : 6/111 

13-1-1936 

Biiyiik Millet Meelisi Yiiksek Reisligine 

(L) cetvelinde serbest birakilaeak ogretmen kadrolari liakkinda Maarif vekilliginin teklifi 
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iizerine Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 4 -XI -1935 tarihinde Yiiksek 
Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba^vekil 
/ . Inonil 

(L) Qizelgesinden fill kadroya almacak 41 ogretmenlik kadrosu hakkindaki 
mueib sebebler 

1 — 1935 finas yili biitgesile ogretmen kadrosn 1934 - 1935 yili okul ve sube sayisma 
gore saptanmisti. 1935 - 1936 ders yili basmda ilk okullardan Qikan talebeleri orta okul-
lara yerlestirebilinek iqin yeniden dort orta okul ac,ilmasina ve diger okullarm siniflarma 
160 §ubenin katilmasma zaruret hassil olmustur. Bunun neticesi olarak ta haftada 4 800 saat 
ders artmistrr. 

2 — Bu derslerin bir kismi mevcud ogretmenlere verilmis ise de bos kalan miihim bir kismina 
ayrica aylikli ogretmen atanmasi lazimgelmektedir. 

3 — Bu ders yili Avrupadan gelmekte olan ve bakanlik hesabina okumus bulunan ogretmenleri bu 
bosluklara yerlestirmek ve kodro yoniinden ayliklari arttirilmayan 54 ogretmenin kanuni haklarmi 
verebilmek igin 1935 finans yili biitce kanununun 12 nci maddesine bagli (L) Qizelgesinden 41 ogret
menlik kadrosunun fill kadroya almmasi gerekmis ve bunun icin de bir kanun layihasi hazirlanmis-
tir. 

1935 mail yili muvazenei umumiye kanunu (L) cetvelinden serbest birakilacak ogretmen kad
rosu hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — 1935 mali yili muvazenei umumiye kanununun 12 nci maddesile mevkuf tutulan mc-
muriyetlere aid (L) cctvelinin Maarif vekaleti kismmdaki lise, orta, ikmal ve muallim mektepleri par-
tisinde 6 nci dereceden 11 ve 9 ncu maddeden 30 muallim bu cetvelden ejkarilmis ve fill kadronun ay-
ni partisindeki 14 ncii dereceden 15 muallim (L) cetveline almmistir. 

MADDE 2 —• Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinii icraya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

4-1-1936 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

S. Kaya Dr. T. R. Aras F. Agrah 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmcn 

Giunruk ve inhisarlar vekaleti 1935 yili btitgesinde 36 170 liralik miinakale yapilmasma dair 
kanun layihasi (1/389) 

T. G. 
Basvekalet 15-1-1936 

Kararlar mudilrlilgii 
Sayi : 6/185 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Oiimruk ve inhisarlar vekaleti 1935 mali yili biitQesinde 36 170 liralik miinakale yapilmasi 
hakkmda Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 14 -1 -1936 tarihli toplan-

Bs. V. 
1. Inonil 
Mf. V. 

S. Arikan 

Ad. V. 
$. Saragoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

M. M. V. 
K. ozalp 
Ik. V. 
C. Bayar 
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tismda Yiiksek Meclise arzi kararla^tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Ba^vekil 
/. Inmiii 

Mucib sebebler 

I — Giimruk ve inliisarlar vekaletinin 1935 mali yili biitgesinin 253 ncii tekaiid ikramiyesi faslma 
konan ve sonradan miinakale lie alman tahsisat ti' kenmistir. 

Bu sebeble bu yil iginde tekaiid edilmis olan memurlarin ikramiyelerinln verilebilmesi i(,;m sozii 
gegen fasla (12 200) lira eklenmasi teklif olnnniustur. 

2 — Vekalet teskilat kanununun tatbiikiua baslaranasindan otiirii 1935 yili butyesine komnus olan 
muvakkat tazminat tahsisati mali ydi sonuna kadar olan ihtiyaei karsilayamayacagindan 256 ner fasla m 

(2 000) lira eklenmesi teklif olunmustur. 
3 — Vekalet teskilat kanununun tatbikmdan otiirii miinlial memurluklara memur almmasT hak-

kindaki musabaka. imtihani dolayisile yapilan ilanlardan otiirii 259 neu merleez miiteferrikasi faslmda-
ki tahsisat azalmis oldugundan bu fasla (330) lira eklenmesi teklif olunmustur. 

4 — Vilayat kirtasiyesi tahsisati Gumriiklere dagitilmis ise de dosyalarin tanzimi ve karton te-
darikine yetismemekte oldugundan bu ihtiyaci karsdamak iizere 262 nei faslin 2 nei maddesine 
(500) lira eklenmesi teklif olunmustur. 

5 — Yd sonuna kadar giimriiklerce yapilacak sahibsiz esya satis ilam paralarmi korumak iej'n 263 
ncii vilayat miiteferrikasi faslma 1 500 lira eklenmesi teklif olunmustur. 

6 — 265 nei faslin 3 ncii yabanci memleketlere staj ic/m gonderileeeklerin harcirah Ian maddesinde-
ki tahsisat giimriik tetkikati iyin Avrupaya giden iki memurun tahakkuk eden harcirah ve yevmiye-
lerine yetismediginden bu tertibe 300 lira, eklenmesi teklif olunmustur. 

7 — Gumriiklerde bulunan tarti yaraclarinm tamiri igin masraf tertibleri tasarrufatindan 
temin edilen karsilikla 273 ncii tarti aletleri tertibine ancak 500 lira eklenmesi teklif olunmustur. 

8 — 2702 saydi kanunla subay maaslan bir derece yiikseltilmis olmasi ve bu vaziyet mer-
kezdeki subaylann muvakkat tazmmatina, da tesir etmesinden dolayi hasd olan ihtiyaca kar-
sdik 283 ncii fasla (600) lira eklenmesi teklif olunmustur. 

9 — 291 nei faslin 1 nei icar maddesinde kabul edilen tahsisat miktari sene sonuna kadar 
verilmesi gereken icar bedellerine nazaran 950 lira eksik oldugundan bu miktar tahsisatin ek
lenmesi teklif olunmustur. 

10 — 292 nei harcirah faslmda tahsisat kalmamistir. Milli Miidafaa vekilligince tayin edi
len ve muhafaza orgiidii iqinde yerleri degistirilen subay ve memurlarla tefti§ komisyonunun 
ve transit suretile memleket iejnden gegen esyalarin basinda gidip gelen muhafaza memurlari 
ve ilgileri kesilen memurlann yil sonuna kadar sarfina zaruret goriilen harcirahlarina karsilik 
olmak iizere bu fasla 9 735 lira eklenmesi teklif olunmustur. 

I I — Samsun Giimriik muhafaza mudurliigii binasinin degistirilmesi yiiziinden telefonun da 
nakli igin 293 ncii faslin 1 nei telefon tesis masrafina 34 lira eklenmesi teklif olunmustur. 

12 — 1615 sayili kanunun 2 nei maddesi mucibince takib vasitalan zabitlerine ve miiretteb-
lerine verilecek yemeklik bedeli karsiligi olarak biitcenin 292 nei faslmin 1 nei yemeklik madde
sine konan tahsisat yd sonuna kadar yetismeyecektir. Bu tertibe 2 619 lira eklenmesi teklif 
olunmustur. 

13 — 296 nei faslin 2 nei maddesindeki tahsisatin suvari muhafaza memurlarmm hayvan yem 
bedelini yil sonuna kadar karsdayabilmesi iqin kadrosuna nazaran bu tertibe 4 932 liranin ek
lenmesi teklif olunmustur. 

14 — 253 ncii tekaiid ikramiyesi faslma eklenen 12 200 lira ile 256 ve 282 nei muvakkat taz
minat fasillarma eklenen 2 600 liranin karsiligi 252 ve 281 nei maas fasdlanndan ve diger fasil-
lara eklenen paralar karsiligi da - bazi masraflar gelecek yila birakilmak suretile - miinakale 
cetvelinde yazili fasil ve maddelerden temin edilmistir. 
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Gumriik ve inhisarlar vekaleti hiitgesinde 36 170 liralik munakale yapilmasina dair kanun 

layihasi 

MADDE 1 — 1935 mali yili Giimriik ve inhisarlar vekaleti butgesinin ilisik cetvelde yazili fasil 
ve maddeleri arasinda 36 170 liralik munakale yapilmistrr. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinun ieraya Maliye vekili memurdur. 

14-1-1936 
B§. V. Ad. V. M. M. V. Da.V.V, Ha.V. Mal.V. 

/ Inonu £f. Saracoglu K. Ozalp G. Bayar Dr. T. R. Aras F. Agralt 
M1.V. Na. V. Ik. V. S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

8. Ankan A. Qetirikaya C. Bayar Dr. R. Saydarru Rami Tarhan Muhlis Erkmen 

F. M. 

252 
264 
274 
275 

281 
288 
290 
295 { 
297 1 

298 

298 

1 

298 
301 
253 

256 
259 
262 
263 
265 

273 
287 
291 

8 

2 

3 

1 

Munakale cedveli 

Muhassasatin nevi 

Memurlar maa§i 
Defatir ve evraki matbua 
in§aat ve tamirat 
Tatbikat kursuna celbedilecek memurlara 1615 sayili 
kanunnn 4 iincu maddesi mucibince verilecek yevmiye 
Maa§ 
Mefru§at ve demirbas, 
Miiteferrika 
Mubayaa bedeli 
Takipte kullamlmak icin haricten tutulacak vesaiti nak-
liyenin kira tamir ve tazmin masrafi 
Harbiye talebesi, efrad ve muhafaza memurlarile deniz 
vesaiti mustahdemlerinin melbusati ( muayene komisyon-
lannin muayene, tahlil masraflarile muayene alat, edevat 
ve ecza masraflan dahildir) 
Harbiye talebesile kitaat, asker ve muhafaza memurla-
nnin teghizati ( Hayvanlar eger takim ve semerlerinin 
mubayaa ve tamirleri, velense ve muytabiye dahildir. 
Talim ve terbiyede kullamlacak malzeme bebeli 
Tercume iicreti 
1683 numarah kanunun 58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaiid ikramiyesi 
Muvakkat tazminat 
Merkez muteferrikasi 
Vilayet kirtasiyesi 

Vilayet muteferrikasi 
Yiiksek tahsili bitirmis. ve bir ecnebi diline sahib olan 
ve gurnruk muamelelerini bilenlerden yabanci memleket 
gumruklerine staj icin gonderileceklerin hacnrahlan 
Tarti aletleri mubayaa ve tamir masraflan 
Muvakkat tazminat 
icra bedeli 

Du§urulen 
Lira 

14 200 
1 000 
2 000 

100 
600 

1 000 
100 

1 970 

Eklenen 
Lira 

500 

3 000 

11 000 
400 
300 

12 200 
2 000 
300 
500 

1 500 

300 
500 
600 
950 
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Du§iirulen Eklenen 
F. M. Muhassasatin nevi Lira Lira 

^92 rlarcjrah 9 735 
293 Tesis masrafi 34 

296 1 16! 5 numarali kanunun 2 nci maddesi rnucibince 
verilecek yemlik bedeli 2 619 

296 2 1615 numarali kanunun l nci maddesile 193 1 yili but-
ce kanununun 8 nci maddesi rnucibince muhafaza te§ki-
latmin ath memurJanna verilecek hay van yem bedeli 4 932 

Yekun 36 170 36 170 

Idare Heyetinin, B. M. Meclisi 1935 yili biitgesine 4 000 liralik tahsisat ,konulmasma dair 
kanun teklifi (2/22) 

T. B. M. M. 14-1-1936 
Muhasebe mudurlugu 

Yiiksek Reislige 

Yeniden mebusluga sec.il en sekiz kisinin bes aylik muvakkat tazminatlarina sarfedilmek iizere 
1935 mali yili Biiyiik Millet Meclisi biiteesinin 1 nei faslinin 4 ncii muvakkat tazminat maddesine 
(4 000) lira zam ve ilavcsi igin asagida yazili kanunun kabuliinii arz ve teklif eyleriz. 

Idare Amiri Idare Amiri Idare Amiri 
II. Bayralc 1. F. Alpaya Dr. 8. JJzel 

MADDE 1 — 1935 mali yili Biiyiik Millet Meclisi biitgesinin 1 nci tahsisat faslinin 4 ncii mu
vakkat tazminat maddesine 4 000 lira zam ve Have edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Biiyiik Millet Meclisi tarafindan icra olunur. 

Butge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge enciimeni 17 - 1 - 1936 
Mazbata No. 73 

Esas No. 1/369, 377, 378, 380 
381, 385, 389, 2/22 

Yiiksek Reislige 

1935 mali yili Siirayi devlot, Giimriik ve in- liralik munzam tahsisat verilmesine dair olup 
liisarlar ve Zlraat vekfdetleri ile Mill! Miidafaa baska baska tarihlerde enciimenimizc ha vale olu-
vekaleti Hava kismi ve IJarita iimiim miidiiHugu nan yedi kanun layihasi ile bir- kanun teklifi ala-
biiteolcrinin bazi fasillarmda miinakalc ve uinu- kadar memurlarr hazir olduklari halde ayri ay-
mi muvazene kanununun 5 ve 12 nci maddelerinc ri okundu ve konusuldu. 
ilisik (D) ve (L) cetvellerinde degisiklik yapd- Teklif olunan layihalar esbabi mucibelcrine 
masina ve Biiyiik Millet Meclisi biiteesine 4 000 ve ayrica alinan izaliat iizeriue eiiciimeniiuizce 
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csas itibarilc kabul edilmistir. 

2876 numarali kanunla Ankara Niinume has-
tanesine goz, cild ve ziihrcvi luistalrklari ile 
kadin ve dogum hastaliklari icin getirilmesi ,]v-a-
bul edilmis olan tic, ecnebi miitcliassisma veril-
mek iizere teklif olunan 1 100 lira iicret in, alaka-
dar memurlarrn enc/iimenimize vcrdikleri izahata 
gore bu miitehassislarla aktolunan nnukaveleler 
mucibince her birine net olarak verile-
cek olan 750 liraya kazanc, bnliran ve 
muvazene ' vergileri de Have edilmek su-
retile tesbit edilmis oldugu ve Yiiksek Meeliscc 
kabul edilmis olan bir kanun ile ucretlerden -de 
alinaeak olan yiizde iki nisbetindeki hava kuv-
vetlerine yardim vergisi bu hesapta dahil olma-
digi cihetle imukaveleleri mucibince tesbit edilen 
iicretin tamam verilebilmesi icjn teklif oilman 
iicret miktarrnm 1 150 liraya Qikanlmasi iste-
nilmis ve bu teklif enciiinenimizce muvafik gorii-

MADDE 1 — 1935 mali yili umumi muvaze-
nesine giren bir kisrm daire biit§elerinin ilisik 
(1) numarah cetvelde gosterilen fasrilari arasm-
da 236 064 liralik miinakale yapdmistir. 

MADDE 2 — 1935 mali yili umumi muvazene 
kanununun 5 nci maddesine bagli (D) cetveli-
nin Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti kismrna 
Ankara Niimune hastanesi igin (2) numarah cet
velde gosterilen iig miitehassis eklenmistir. 

MADDE 3 — 1935 mali ydi umumi muvazene 
kanununun 12 nci maddesine bagli (L) cetveli-

lcrck iicret miktarlari bu surctle degistirilmistir. 
Biiyiik Millet Meclisi biitcesi icin iytenilen 

4 000 liralik munzam talisisat karsiligi da Maliyo 
vekaletince miinakale suretile torn in edilmis ve 
layihalarm liepsi birlestirilcrek yeni bir la.yiha 
hazirlanmistn*. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere Yiik
sek Reislige sunuldu. 

R. V. M. M. Tvatib 
Isparta Trabzon Istanbul 

Miikerrem tfnsal Sim Day F. Oymen 
Qorum Edirne 

Eyyub Sabri Akgol F. Kaltakkiran 
Gazi Anteb Oriimusane Kirklareli 

A. H. Ayerdem D. Sakarya S. Odiil 
Mardin Mus Mus 

R. Erten S. Ataman S. Qiloglu 
Seyhan Sivas Yozgad 

Naci Eldeniz Remzi Qiner S. Igoz 

nin Maarif vekaletine aid kismmda; (Lise, orta, 
ikmal ve muallim mektepleri) partisindeki 6 nci 
dereceden 11 ve 9 ncu dereceden 30 muallim fili 
kadroya ve fili kadronun ayni partisindeki 
14 ncii dereceden 15 muallim (L) cetveline alm-
mistrr. 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden mu-

teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hukmunii icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BUTQE ENCUMENlNlN TEKLlFI 

1935 mail yili umumi muvazene kanununa bagli 
butqe ve cetvellerde degisiklik yapilmastna dair 

kanun layihasi 
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[1] NUMARALI CETVEl 

Muhassasatm nevi 

$tTRAYl DEVLET 
86 1 Teshin 

87 Miiteferrika 

MALlYE VEKlLETl 

142 Memurlar maasi 

QtMUtJK VE iNIliSARLAR VEKlLETl 

252 Memurlar maasi 

264 2 Defatir ve evraki matbua 

274 tnsaat ve tamirat 

275 Tatbikat kursuna celbedilecek memurlara 1615 sayili kanunun 
4 neii maddesi mucibince verilecek yevmiye 

281 Maa$ 

288 Mefrusat ve demirbas 

290 Miiteferrika 

295 1 Mubayaa bedeli 

297 1 Takipte kullanilmak igin hari^ten tutulacak vesaiti nakliyenin 

kira, tamir ve tazmin masrafi 

298 1 Harbiye talebesi, efrad ve muhafaza memurlari ile deniz vesa
iti miistahdemlerinin melbusati 

2 Harlbiye talebesi ile kita, asker ve muhafaza memurlarinin teg-
hizati 

8 Talini ve terbiyede kullanilacak malzeme bedeli 

Fasil yekunu 

Tenzil Zam 

250 

250 

4 000 

14 200 

i ooa 

2 000 

100 

600 

1 000 

100 

1 970 

500 

301 Tereiime iiereti 

3 000 

11 000 
400 

14 400 

300 

ZlRAAT VEKlLETl 

726 Memurlar maasi 000 
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Muhassasatin nevi Tenzil Zam 

Vilayat miistahdemleri iiereti 

Beynelmilel miiessesata istirak hissesi 

Ecnebi miitehassislar ve terciimanlari 

Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mekteb ve yol 
masraflari 

Staj ve ihtisas igin 1935 senesinden evvel gonderilmis olan-
larla 1935 senesi iginde orman, keten ve baytarlik igin gon-
derileceklerin tahsisati 2 500 

6 000 

1 000 

2 500 

1 600 

ye memurlarma verilecek yem bedeli 

1933 senesi borclari karsiligi 
1932 » » » 
1931 » » » 

MtLLl MtfBAFAA VEKlLETl (HAYA K1SMI) 

Levazim ve techizati harbiye ve fenniye 151 874 

gligi kiiQiik sihhi-

Fasil yekunu 

1 000 

5 000 
2 000 
2 000 

9 000 

HARlTA UMUM MdDdRLtf&tt 

Odacilar melbusati 80 

Ucretli muhabere ve miikaleme masrafi 

Makine, alat ve edevat ve demirbas esya ve levaziminin mu-
bayaa ve tamir masraflari 

Hayvan mubayaa bedeli 

Isletme 

BUYdK MlLLET MECLtSl 

Muvakkat tazminat 4 000 

gtRAYl DEVLET 

Mefru^at ve demirbas 500 

25 

10 354 

191 

1 270 
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t \ M. Muhassasatin nevi Tenzil Zam 

12 200 

2 000 

300 

500 

1 500 

GUMRUK VE iNHlSABLAR VEKALETl 

253 1683 numarali kanunun 58 nci maddesi mueibinee verileeek 

tekaiid ikramiyesi 

256 Muvakkat tazminat 

259 Merkez muteferrikasi 

262 2 Kirtasiye 

263 Vilayat muteferrikasi 

265 3 Yiiksek tahsilini bitirmis ve bir ecnebi diline sahib olan ve 
gumriik muamelelerini bilenlerden ya'janci memleket giim-
riiklerine staj igin gonderileceklerin harcirahlari 300 

273 Tarti aletleri mubayaa ve tamir masraflari 

287 Muvakkat tazminat 

291 1 tear bedeli 

292 Harcirah 

293 1 Tesis masrafi 

296 Muayyenat 

1 1615 numarali kanunun 2 nci maddesi mueibinee verileeek 
yemeklik bedeli 

2 1615 numarali kanunun 1 nci maddesile 1931 yili biitQe kanu-
nunun 8 nci maddesi mueibinee muhaf aza teskilatinin atli me-
murlarma verileeek hayvan yem bedeli 4 932 

500 

600 

950 

9 735 

34 

2 619 

ZlRAAT VEKALETl 

727 1683 numarali kanunun 58 nei maddesi mueibinee verileeek te
kaiid ikramiyesi 8 000 

728 2 Muvakkat mustahdemler 

733 2 Demirbas 

734 3 Kirtasiye 

6 000 

1 100 

1 000 
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735 Merkez miiteferrikasi 

740 2 Def atir ve evraki matbua 

742 2 Miikaleme bedeli 

764 Ge§en sene borcu 

— 15 — 
Muhassasatin nevi Tenzil Zam 

4 000 

1 000 

1 500 

9 000 

MlLLl MdDAFAA VEKlLETt (HAVA KISMI) 

817 Daimi miistahdemler iicreti 

833 Ugus miiteferrikasi 

834 Tayyare sehitleri tazminati 

843 Amele yevmiyesi 

66 121 

24 562 

200 

60 991 

HAElTA UMUM MdBJJnWGtf 

922 Muteferrika 

927 1 Efrad iase masrafi 
2 Hayvan yem bedeli 

1 000 

Fasil yekunu 

YEKttN 236 064 

5 000 
5 920 

10 920 

236 064 

Memuriyetin nevi 

[2] NUMARALI CEDVEL 

Adet 

Goz miitehassisi (Ecnebi) 1 
Cild ve ziihrevi hastaliklar miitehassisi » 1 
Kadin ve dogum hastaliklari miitehassisi » 1 

tfcret 
Lira 

1 150 
1 150 
1 150 

\>&<t 
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S. Sayisi: 87 
Nebatlan hastahk ve zararli boceklerden koruma hakkinda 
kanun layihasi ve Ziraat, Giimruk ve inhisarlar, Adliye ve 

Btitge encumenleri mazbatalan (1/125) 

r. c. 
Ba§vekalet 25-IV-1934 

Kararfar Mudiirlugii 
Sayi : 6] 1019 

B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Nebatlan hastahk ve zararli boceklerden koruma hakkinda Ziraat Vekaletince hazirlanan 
ve Icra Vekilleri Heyetince 19 {V-934 te Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi 
esbabi mucibe mazbatasile birlikte yiiksek huzurlanna sunulmu§tur efendim. 

Ba§vekil 
/. indnli 

Esbabi mucibe layihasi 

Bizim gibi toprak zenginliginden en yiiksek verim almaga ugrasan memleketler, her seyden 
once bol ve dis pazarlann istekle arayacagi ve alacagi sekilde temiz ve hastaliksiz mahsul ye-
tistirmege ve hole iktisadi sikinti sebebile git gide daralan piyasalan kaybctmemek icjn, ya
banci illere yolladiklari mahsullcrine en ziyadc aranilan vasiflari vermcgc ealismakta ve bu 
ugurda da her gun bir az daha tcskilatlanmakt;)dirlar. 

Simdiye kadar yurdumuz hep topraktan aldigmi satan ve hemen hemcn bununla geeincn bir 
iilke olarak tanindigi halde mahsnllerimizin temiz, hastaliksiz yetismesi ve yabanci memlcketlerin 
nebat ve mahsullerile gelen her tiirlii zararli bocek ve hastaliklarin mcmlekete girememesi icin 
lazim geldigi kadar teskilatlanmamis ve bu yiizden cok ziyan cjekmisizdir. 

Bu itibarla ilisik olarak arzolunan kanun projesinde, bir taraftan memlckete disardan girecek 
nebat ve parealarinm kontrolu ve ancak istenilen temizlik sartlarmi gosterenlerin ieeriye sokul-
masi ve netice olarak yabanci memleketlerdeki zararli bocek ve nebat hastaliklarinin girmesine 
meydan verilmemesi icin lazimgelen teskilat ve hukiimler konmus, diger taraftan de yurd ic.eri-
sinde bulunan ve simdiye kadar tamamile oniine gecilmedigi icin nebat ve mahsullerimizi gun gee-
tik^e yabanci piyasalarm ragbetinden diisiiren hastahk ve boceklerle esasli bir sekilde earpismak 
icin tatbiki icabeden tcdbirler alinmis oldugunu gosteren bu esbabi mucibe layihasi tnnzim ve 
takdim kilinmistir. Efendim. 



Ziraat enciimeni mazbatasr 

T. B. M. M. 
Ziraat enciimeni 

Karar No. 11 
Esas No. 1/125 

29-V-1935 

Yiiksek Baskanliga 

Bitkileri hastalik ve zararli boceklerden ko-
rumak ic,in Ziraat bakanliginca hazirlamp Bas-
bakanligm 25 nisan 1934 tarih ve 6/1019 sa-
yili tezkeresile Kamutaya sunulan ve komis-
yonumuza gonderilen kanun layihasi gerekti
rici sebeblerle birlikte Ziraat bakanliginin il-
gili uzmayi da bulundugu halde okunup go-
riisuldu : 

ttriinlerimize ilisen zararli bocek ve hastalik-
lardan Qiftcjlerimizin ne derece biiyiik zararJa-
ra ugradigi bellidir. Bu yiizden urunlerimizin 
yalniz kemmiyeti azalmakla kalmayip bunlarm 
vasrflari bozularak degerini kaybediyor. Bas-
hea zenginligi topraga bagli olan memleketi-
mizde gerek yadellerinden gelecek ve gerek 
yurd iginde bas gostereeek zararli bocek ve has-
taliklara karsi bitkilerimizi korumak ve acuti 
ekonomik buhramndan otiirii daralan dis pa-

zarlarda uriiiilerimizin siirumiinii bir kat daha 
arttirmak icjn teklif edilen bu kanun layiha-
sini komisyonumuz 50k yerinde bulmus ve an-
eak kanunun tatbikinda giic,liikle karsilasilma-
masi igin maddelerde ona gore degisiklikler ya-
pilmis ve layiha oylece kabul edilmistir. 

GKimruk ve inhisarlar komisyonuna verilmek 
iizere Yiiksek Baskanliga sunulur. 

Ziraat E.n Ks. 
Izmir 

B. Koken 

Balikesir 
K. Selcuk 

Istanbul 
R. Bele 
Konya 

A. TJ. Dikmen 

M. M. 
Manisa 

Tasar Ozey 

Bolu 
M. Kuzay 

Denizli 
Yusuf Baskaya 

Seyhan 
Tevfik Tarman 

Katib 
Bolu 

/. Uzmay 

Bursa, 
tfekibe Inset 

Kirsehir 
A. Esen 

Kastamonu 
8. Serif Eken 

Giimriik ve inhisarlar enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Giim. ve In. Enciimeni 

Karar No. 18 
Esas No. 1/125 

31- X- 1935 

Yiiksek Baskanliga 

Bitkileri hastalik ve zararli boceklerden ko-
ruma icin Tarim bakanliginca yapilip Bakanlar 
Kurulunun 19 - IV -1934 deki toplantisinda Ka
mutaya sunulmasrna karar verilen ve Basbakan-
ligm 25 - IV -1934 tarih ve 6/1019 sayih tezkere
sile Yiiksek Baskanliga gonderilen kanun layi
hasi gerektirici sebeblerle birlikte 29 - V -1935 
de komisyonumuza verildi. 

Komisyonun 22-X-1935 deki toplantisinda Ta
rim uzmani, Giimriik ve tekit bakanligi danisi-
mani da bulundugu halde okundu ve geregi <$)• 
riisiildii: 

Komisyonumuz Hiikumetin ve Tarim komis-
yonunun gerektirici sebeplerini yerinde bulmus 
tur. 

Tarim komisyonunun teklif sekli iizerinde 
l.)azi ibare ve kelime diizeltilmeleri yapilmistir. 

Yalniz Tarim komisyonunun teklifinde 18 nci 
maddede salgin ve tehlikeli vaziyetlerde biitiin 
bitkilere satasan hastalik ve boceklerle masrafi 
bakanligin biitgesinden odenmek iizere kendi tes-
kilati ile yapilacak miicadele tahsisatindan bir 
k;MniA?ji da sahislara aid tutiinler ic,in tekitler 
biitgesinden verilmesi yolundaki fikra Tarim ba-
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kanligmm vazife ve salahiyetile miinasebetli 
goriilmediginden kaldrrilmis ve kanun layihasi 
oyJece onaylanmistir. 

Genel Heyetin iyi goriisiine konmak iizere 
> uksek Baskanliga sunulur. 

G. ve I. E. Reisi 
Qorum 
/. Eker 

M. M. 
Koeaeli 

Katib 
Eskisehir 

1st, Ozdamar 

Aza 
Trabzon 

Dr. Eyiboglu 

Aza 
Sinob 

H. Orugoglu 
Aza 

Seyhan 
/. Mete 

Aza 
Bolu 

Dr. Emin Cemal 

Aza 
Mugla 

Dr. Avni Ercan 

Aza 
Konya 
Bediz 

Aza 
Aydin 

N> Goktepe 

Adliye encumeni mazbatasi 

V. B. M. M. 
Adliye encumeni 

Karat No. 9 
Esas No. 1/125 

Yiiksek Baskanliga 

Neba/tlari hastalik ve zararli boceklerden ko- dir. 
ruma hakkinda Ziraat vekilligince hazirlanan ka
nun layihasi Adliye enciimenine verilmekle ve-
killikten gonderilen miicadele mudiirii bulundu-
gu halde layiha tetkik ve miizakere edildi: 

Enciimenin tetkikine Ziraat eneiimoninin yap-
tigi degisiklikler esas tutulmustur. 

Layiha; memleketin en onemli galismalarm-
dan olan ziraat islerinde nebatlarm hastaliktan 
korunmasi ve zararli bocek ve saireden temiz-
lenmesi igin memlekete disardan hastalikli ne-
bat ve pargalarcnin girmemesi ve memleket igin-
de de bu yonden fenni miieadelelerde bulu-
nulmasmi ihtiva ettiginden faidesi meydanda 
olan bu layiha esas bakimmdan dogru gorulmiis-
tur. 

Sebebleri asagida izah edilen bazi degisiklik
ler yapilmasi ve liizumlu goriilmedigi dusiince-
sile bir kag maddenin kaldirilmasi ve cczai hii-
kiimlerin kanunun ayri bir bblumii olarak toplu 
bir halde yazilmasi uygun goriilmiis ve boyleee 
kanundan beklenen faydanm elde edilmesi igin 
amme menfaati namma bu kanun gergevesine 
giren bazi hususi haklara karsi Ziraat vekilli-
gine salahiyet veren hukiimler de ilave olunarak 
enciimenimizce yazilan layiha maydana getiril-
mi§tir. 

Layiha 4 bblum iizerine tertib edilmistir. Bi-
rinci boliimde memlekete giren ve gikan nebat-
larcn tabi tutulacagi muameleler gosterilmekte-

5- Xll-1935 

«7» nei maddede tafsil edilen yabanei memle-
ketlerden geleeek nebat ve pargalan igin yerleri 
bu kanundaki usule gore tayin edilmis olan 
kara ve deniz giimruklerinde teskil kilmacak 
(Koiltrol ve temizleme) kurumlari tarafmdan 
mense ve saglik sahadetnamelerinin tetkiki ve 
bazi hallerde fenni temizleme yapilarak getiri-
len maddelerin sokulmasi hastalikli ve zararli 
oldugu anlasilanlarin ise sahibi tarafmdan ge-
ri goturiilmesi ve tayin edilen on bes giin igin-
de geri goturiilmedigi halde yok edilmesi ve 
buna dair usuller tasrih kilmmaktadir. 

Hukumetimizin, memlekete sokulacak ne-
batlar igin aranilan vasiflarm ilan edilmesi ge-
rek yabanei memleketlerde ve gerek boyle sey-
leri yapan memleketimizdeki halk igin zarar-
dan koruyucu ve kolaylik verici bir hiikiim oW 
rak layihaya konmustur. 

Memleketten gikarilacak nebatlar hakkin
da da, gonderileeek memleketin aradigi vasif 
ve sartlara gore tetkik yapilarak sahadetname 
verilmesi hiikmii de hem ilgililer igin faydali 
ve hem de arsmlusal miinasebetlerde aranilan 
ve gittikce yayilmakta bulunan esaslara uy
gun bulunmaktadir. 

Ikinci boliimde, memlekette yetisen nebat 
ve iiriinlerin korunmasi igin almacak tedbir-
lerle yapilacak miicadele tarzlan tavzih olun-
maktadir. 
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Ziraat enciimeninin degistirmelerinde yazili 
olan bu boliiradeki maddelerde bulunan ceza 
hiikiimleri 3 neii boliimde aynca ve toplu ola
rak yazilmasi enciimence kararlastinldigmdan 
bu kabil eezaya aid ciimleler maddelerden kal-
dirilmistir. 

Hastalik ve zararh boceklerin toprak sahi-
bi ve sair ilgililer tarafindan haber verilmesi 
mecburiyeti kanunda yazdmis ve haber verile-
cek yerler de, topragrn bulundugu koyden iti-
bai'cn sehir ve kasabalara kadar nereleri ola-
eagi gosterilmistir. 

Ziraat ve miicadele idareleri tarafindan og-
retilen miicadeleyi yapmayanlann- yerlerin.de 
Tliikmnct tarafindan miicadele yapilmasi esasr 
kabul olunmus ve bvinuu masrafinin Hukumctce 
odenmesi yapacagi zararni mcmlekete karsr eok 
genis olaeagi dusiincesile lliikumctco buna kat-
lanilmasini encthnonimiz de dogru bulmustur. Su 
kadar ki, miicadeleyi yapmayanlar ic.in para ve 
hapis cezasmin verilmesi ceza hiikiimlerinde ayn
ca yazilmistir. 

•Sahibsiz topraklarda, eikacak ve salgin bir hal ala-
cak hastalrklar icin eekirge kanununa gore umunii 
bir miicadele miikellefiyeti kanunun ruh ve mak-
.sadi baknnmdan enciimenimizcc de yerinde bir 
hiikiim. olarak kabul edilmistir. 

Miicadelenin onemle yapilabilmesi ie.in miil-
ki, a%skeri makamlarla belediyelerin yardim et
ui el eri mccburiyetinden baska resmi ve hususi bii-
tiin tasima vasitalarmm da ceza miieyyidesi al-
tinda miicadele malzemesini tasimalari ve hasta-
hkli mevaddi tasimamalan veya tasimak ic.in ko-
nari kayid ve sartlara riayet olunmasi mecburi-
yet altma konulmustnr. Tasima vasitalarmm 
sahib ve idare edenleri bu miikellefiyette bulun-
makla beraber tasidiklan seyler icjrn tarifelerine 
gore iicret almak haklari pek tabii oldugundan 
angariye sekli anlasilmasma zaten imkan bulun-
madigmdan bu hususun maddede isaret olunma-
sma mahal goriilmemistir. 

Enciimenin tertibine gore layihanin 13 neii 
maddesinde hastalik ve zararh boceklerin salgin-
lasmasma veya temiz yerlere bulasmasma meydan 
vermemek icin Ziraat vekilligine alti fikrada ya
zili sala.hiyetler tesbit edilmistir. 

Bundan sonra gelen maddede yok cdilecek 
mevad ve pargalarile iiriinlerinin degerlerinm 
odenmesi Hukumetin teklifi gibi kabul otmis-
tir. 

15 nci maddede ynpilaeak miicadele arasmda 
tiitiin hastalikiari igin olanlarinm masraflariiiin 
inhisarlar idaresi biiteesinden verilmesini kayde 
deger bulmustur. 

16 nci madedde hiikmi salnslar elinde bulu
nan topraklarda yapilacak miicadelenin ferdle-
rin mecburiyeti gibi oldugu gosterilmekle bera
ber miicadeleyi yapmayan sosyeteler hakkinda 
Ziraat ve miicadele idarelcrinin yapacagi miica
dele masrafinin ferdlerd(^i almmadigi halde 
hiikmi sahislardan almacagi kaydi isabctli go-
riilmustur. 

tlriinleri toptan bir sosyeteye satilnus olan 
yerlerde miicadele yapilmak lazim geldigi tak-
dirde ilag ve vasitalari sosyete tarafindan temin 
edilmek iizere sahiblerinin miicadele yapmalari 
ve yapmadiklari takdirde Hiikumetin yapacagi 
masrafin kendilerinden almmasi da ferdlerin 
durumundan baskaca tanmmalari yerinde bulun-
dugundan bu hiikiim de muvafik goriilmiisliir. 

Miicadele icin siki bir kontrol kabulii zarureti 
asikar oldugundan bu isi giirmek iizere Ziraat, ve 
miiiadele memurlarmin nob at ve mahsullerin 
yetistigi ve depo edildigi yerlere kolaylikla gir-
meleri igin hususi bir hiikiim kabuliine encii-
memimiz de taraftar olmustiir. Su kadar ki 
mesken ve miistemilati sayilacak yerlerde mesken 
masuniyetini korumak maksadilo boyle yerh^re 
memurlarm girmesine sahiblerince riza giisteril-
mezse belediye teskilati olan yerlerde bclediye 
miimessillerinin ve bundan baska yerlerde de 
muhtar veya ihtiyar heyeti azasmdan bin* ile 
birlikte memurlarm girebilmeleri hakkinda bir 
kayid konmasmi enciimen tensip etmistir. 

18 nci madde kanunun maksadini temin icin 
miicadele memurlarma fidan ve tohumluk ye-
tistirilen yerlerde yilda iki defadan az olmamak 
iiezre kontrol etmek ve sahadetname vermekten 
bahistir. 

19, 20, 21, 22 nci maddelerde hastalik ve za
rarh bocekler icin kullanilacak hazir ilaQlarrn 
terkiblerini tetkik ve neticeye giire yabanci mem-
leketlcrden memlekete sokulmasma ve memleket 
iqinde istihsal ve yapilmasma dair Ziraat vekilli-
ginin salahiyetleri sayilmaktadir. Bunlarm 
liizum ve faydasi izaha deger mahiyette 
olmadigmdan encumenimizce de tamamile ye
rinde bir hiikiim olarak kabul edilmis ve bu 
maddelerde yalniz yabanci memleketlerden degil, 
memlekette istihsal olunan ve yapilan ila.Q, alet 
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ve vasitalari da bu hiikumler arasma koymustur. 
Layihamn UQiincii boliimu cezai hiikiimleri 

gostermektedir. Enciimenimiz bu kanun hukum-
lerine aykin olan halleri 23 ncii raaddede alti 
fikra olarak matuf bulunduklari maddeler gos-
terilmek iizere tesbit etmistir. 

Verilecek cezanin kabahat nevinden bir sue, sa-
yilraasmi esas olarak kabul etmis ve Hiikuraetle 
diger enciimenlerin Tiirk eeza kanununun 526 nci 
maddesine atfederek ceza tertib edilmesi diisiince-
sine istirak etmemistir. Qiinku. bu kanunda ceza 
miieyyedesi altinda 'bulunrnasi lazrmgelen hare-
ketler kendine gore bir hususiyeti oldugundan 
yaliuz kabahat nevinden sayilmasi muvafik go-
riilmustiir. 

24 ncii raaddede salgin lialler miistesna olraak 
iizere hastalik ve zararli bocekleri liaber verme-
ge mecbur olanlann topraklari bir mintakada 
ve toplu bir halde ise iclerinden bir veya bir 
kacjnin ihbarda bulunrnasi maksadt yerine ge-
tireceginden boyle yerlerde haber vermemis 
olanlann cezalarinrn mahkemece iskat oluna-
bilecegi yazilmistir. Bu husus i^in mahiyetine 
gore hakim in takdiri ile yapilabileceginden nma-
delet bakimindan liizumlu bir hiikiim olduguna 
cncumen kanaat etmistir. 

25 nci maddede cezayi miistelzim hallerin 
maddenin metnindeki yazili sekilde tutulacak za-
bit varakalarile tesbit olunacagi ve bunlara karsi 
sahtelik ve maddi sebeblere dayanan iddialardan 
baska itirazlarin dinlenemeyecegi ve zabit vara-
kalarmin ziraat veya miicadele memurlan tara-
fmdan Cumhuriyet miiddeiumumilerine yazila-
cak bir miizekkere ile gonderilecegi tasrih kilin
mistir. 

Bu kanuna gore sue. sayilan isleri gorecek 
olan sulh mahkemesi kararlarmm kati olmasi 
teklifi Enciimenimizce kabul olunmamistir. Qiin-' 
kii tertib olunacak cezada hapis dahi bulundu-
gundan buna karsi bir kanun yolunun acik bu
lunrnasi zaruri goriilmiistiir. 

26 nci maddede bu kanuna gore kendilerine 
vazife yiikletilmis olan memurlarm vazifelerini 
yapmamalari veya ihmalleri halinde umumi hii-
kumlerin tatbik olunacagi tasrih kilinmistir. Bu 
suretle bu hususi kanunun hiikiimlerine girebil-
mek ihtimali kaldirilmis ve daha agir olan umu
mi hukiimlerle memurlarm vazifelerine dikkat 
etmeleri temin edilmistir. 

Dorduncii bolumde miiteferrik hiikiimler ya
zili olup bunlar arasmda bu kanunun tatbiki 
ic,in giimriiklerden itibaren liizumlu teskilatm 
yapilmasi ve bu teskilat yapilan yerlerde kanu
nun tatbik mevkiine gegmesi muvakkat madde
de tasrih kilinmistir. 

Enciimence oy birligi ile kabul edilen bu la-
yiha havale mucibince Biit^e enciimenine verilmek 
iizere Yiiksek Baskanliga sunulur 

Adliye E. Baskani M. M. 
Qorum 

Miiniir Qagil 
Aza 

Antalya 
Numan 

Aza 
Bursa 

Atif Ahgug 
Aza 

Kastamonu 

Kocaeli 
Saldh Yargt 

Aza 
Balikesir 

0. Niyazi Burcu 
Aza 

Erzurum 
Fuad Sirmen 

Aza 
Kocaeli 

Dr. Fiikru Senozan Ragib Akga 

Katib 
Trabzon 

B, Karadeniz 
Aza 

Bursa 
Sadettin F. Tah 

Aza 
Iqel 

/ / . Ongun 
Aza 

Konya 
R. Turel 

BiitQe enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encumeni 

Karar No. 71 
Esas No. 1/125 

17-1-1936 

Yiiksek Reislige 

Nebatlari hastalik ve zararli boceklerden 
koruma ihakknida olup Basvekaletin 25 nisan 
1934 tarih ve 6/1019 sayili tezkeresilc Yiiksek 
Meclise sunulan kanun layihasi Ziraat, Giim-

riik ve inhisarlar ve Adliye encumenlerinin maz-
batalarile birlikte encumenimize verilmis ol-
makla Ziraat vekili Muhlis Erkmen bulundugu 
halde okundu ve konu^uldu: 
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Bu layihamn hazirknmasmt ieab ettiren 
sebebler hakkmda Ziraat vekili tarafindan izah 
olunan diisimceler yerinde gorulmiis ve layiha 
endimenimizce esas itibarile muvafik goriilerek 
Adliye enciimeni tarafindan hazirlanan layiha 
oldugu gibi kabul edilmistir. 

Ancak Inhisar idaresinin safi hasilati esa-
sen Hazineye verilmekte olmasi itibarile has-
ran tiitiin hastaliklan miicadelesi masrafinin 
inhisarlar biitgesinden verilmesi ile Ziraat ve-
killigi butgesine konacak tahsisattan verilmesi 
arasinda bir fark gorulemediginden layihamn 
15 nci maddesinin son fikrasi kaldirilmistir. 

HtlKtTMETtN TEKLlFl I 

Nebatlart hastalk ve zararh boceklerden koruma 
kanunu | 

I 

I 

Memlekete giren ve memleketten gikan nebat-
lann tabi olacagi muamele 

MADDE 1 — Yabanci memleketlerden gelen 
her tiirlu nebat ve pargalannm (yas ve kuru I 
meyve, tohum, koklii, koksiiz gelik veya fidajn, 
asi kalemi, yaprak, fide, yumru, sogan ve saire 
gibi) Tiirkiyeye sokulabilmesi igin memleketi-
mize bulasmasmdan korkulan hastahk ve bbcek-
lerden ve bunlarm ispor, yumurta ve kurtlarin-
dan temiz olmasi ve hastaliksiz, boceksiz yer 
mahsulii bululmalan ve bu cihetlerin, gonderil-
dikleri memleketin nebatati koruma islerile ug-
ra^an ve bu husustaki salahiyeti Hukumetimize 
bildirilen miiesseseleri tarafindan tasdikli men-
se ve saglik ^ahadetnamelerile tevsik olunmasi la-
zimdir. 

MADDE 2 — Tiirkiyeye bulasmasmdan kor
kulan hastalik ve zararli bocekler Ziraat veka-
letince tesbit edilerek yabanoi hiikumetlere bil-
dirilir. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis V. M. M. Katib 
Isparta Trabzon Istanbul 

Miikerrem, tJnsal Sirn Day F. Oymen 
Oorum Edirne Griimusane 

Ey'uh Sabri Akgill F. Kaltakk/iran D. Sakarya 

(fazi Anteb Izmir Mardin 
A. H. Ayerdem. K. tnang R. Erten 

Mus Mus Seyhan 
S. Qiloglu S. Ataman Naci Eldeniz 

Sivas Yozgad 
Remzi Qiner 8. Igoz 

ZtRAAT ENCtlMENlNfN £ > E & 1 § T M § 1 

Bitiklerimizi hastahk ve zararh boceklerden 
koruma kanunu 

Bdluin : 1 

Memlekete giren ve memleketten cikan bitik-
lerin gorecekleri muamele 

MADDE 1 — Yabanci memleketlerden gelen 
her gesid bitki ve pargalarmrn Tiirkiyeye sokula
bilmesi igin memleketimize bulasmasmdan kor
kulan hastahk ve boceklerden ve bunlarm is
por, yumurta ve kurtlarmdan temiz olmasi ve 
hastaliksiz, boceksiz yerler iiriinu bulunmasi 
sarttn*. 

Bunlarm, gbnderildikleri memleketin bitik-
leri koruma islerile ugrasan ve bu ybndeki sa-
lahiyetleri Hukumetimize bildirilen kurumlarm-
ca onaylanmis, mense ve saglik belgelerile bel-
gelenmesi gerektir. 

MADDE 2 — Tiirkiyeye bulasmasmda korku
lan hastalik ve zararh bocekler Ziraat vekilligin» 
ce yabanci Hiikumetlere bildirilir. 
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Gt)MRt)K VE INHISARLAR 
ENCUMENlNlN DEGlSTlRi^i 

Bitikleri hastahk ve zararh bo-
ceklerden koruma kanunu layi-

hasx 

Bollim : 1 

ADL1YE ENTUMENININ DE-
GtSTiRt§t 

Nehatlan hastahk ve zararh bo-
eeklerden koruma kanunu 

layihasi 

Boliim : 1 

Memlekete giren ve memleket- Memlekelc giren veya memle-
ten gikan bitiklerin gorecekleri , ketten Qikan nehatlann tdhi tu-

muamele tulacagi muamele 

MADDE 1 — Ziraat encume-
ninin teklifi aynen, 

MADDE 2 — Ziraat encume-
ninin teklifi aynen. 

MADDE 1 — Yabanci mem-
leketlerden gelen her turlii ne-
bat ve pargalarmm Tiirkiyeye 
sokulabilmesi igin memlekete 
bulasmasmdan korkulan hasta
hk ve boceklerden ve bunlarm 
ispor, yumurta ve kurdlarm-
dan temiz olmasi ve hastaliksiz 
ve boceksiz yerlerin iiriinlerin-
den bulunmasi sarttir. 

Bunlarm gonderildikleri 
memleketlerin nebatlan koru
ma islerile ugrasan ve salahi-
yetleri Hukumetimizce taninan 
kurumlarca tastikli mense ve 
saglik sahadetnamelerile belge-
lenmis olmasi lazrmdir. 

MADDE 2 — Tiirkiyeye bu
lasmasmdan korkulan hastalik 
ve zararli bbcekler Ziraat vekil-
ligince yabanci Hukumetlere 

BtlTQE ENCUMENlNlN 
DEGl§TlRt§l 

MADDE 1 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 

-noua 9Ai\pY — g aaOVK 
udu.S.'B uaiapp'Bui uiumow 
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MADDE 3 — Birinci maddede yazili mense 
ve saglik §ahadetnamelerile gelen nebatlar mem
lekete ancak Istanbul, Izmir, Smasun, Trabzon, 
Giresun, Rize, Antalya Mersin limanlarile Ziraat 
vekaletinin luzumuna gore tesbit eyleyecegi di-
ger liman ve kara giimriiklerinden girebilir. Bu 
maddelerin baska gumrtik ve limanlardan mem-
lekete sokulmasi yasaktir. 

MADDE 4 — tJc.uncu madde hiikmiine gore 
tesbit edilen giimriik ve limanlara mense ve 
saglik sahadetnamelerile gelen her ttirlii nebat 
ve pargalarina ait mense ve saglik sahadetna-
melerinin usule uygunlugu tetkik olunur. §aha-
detnameleri uygun olanlar ora giimriikleri ne-
batlan kontrol ve temizleme miiesseselerince mu
ayene edilip temizlikleri sabit olursa memlekete 
sevkolunur. Eger kontrolda hastalik ve zararli bo-
cek gbruliir veyahut hastalik ve zararh bocek-
ten ziyana ugradiklari meydana gikar yahut 
mense sahadetnamelerinin usule uygun olmadigi 
anlasilirsa, masra.fi getirene ait olmak iizere en 
50k (15) gun iginde geldigi yere gonderilir. Bu 
cihet, giimriiklerdeki «Nebatlan kontrol ve te
mizleme muesseseleri» miidiirleri tarafmdan yazi 
ile mal sahibine teblig olunur. Mal sahibi teblig 
tarihinden itibaren (15) gun zarfindam malmi 
geri gbndermedigi takdirde malm bulundugu 
gumriigiin miiduru ile kontrol miiessesesi miidii-
rii ve mahalli ziraat miidiir veya memurundan 
miirekkep bir heyet huzurunda ve kontrol mii
essesesi miidiiriiniin tesbit edecegi sekilde mal 
imha edilir ve imha keyfiyeti bu heyet tarafm
dan tanzim olunacak bir zabrtname ile tesbit 
olunur. Ancak bu kabil mevadda goriilecek has
talik ve zararh bocekler memlekette esasen miis-
tevli bir sekilde mevcut ise masrafi mal sahibine 
ait olmak ve Ziraat vekaletinin miisaadesi alin-
mak sartile bunlarm giimriikte fenni temizle-
mege tabi tutulduktan sonra memlekete sokul
masi da caizdir. Geri gbnderme sebebile veya te
mizleme igin bas gosteren gecikme dolayisile ma
il getirenin sizlanmaga ve tazminat istemege hak-
ki yoktur. 

8 — 
I Zr. E. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazili mense 
ce saglik belgelerile gelen bitki ve parcalan Zi
raat vekilligince teklif ve tcra Vekilleri Heye-
tince onaylanacak belli deniz ve kara giimriikle-
irnden girer. Bunlarm baska gumruklerden 
sokulmasi yasaktir. 

MADDE 4 — tJguncii madde niikmiine gore 
belli edilen giimriiklere mense ve saglik belgele
rile gelen her gesid bitki ve pargalan ve bunla
rm mense ve saglik belgeleri ora giimruklerin-
deki bitkileri kontrol ve temizlenme kurumlarrn-
ca muayene ve tetkik olunur. Belgeleri usule 

uygun olan ve muayene sonunda temizlikleri anla-
silanlar memlekete sokulur. Eger kontrolda has
talik ve zararli bocek goriiliir veyahud hastalik 
ve zararh bocekten zarara ugradiklari meydana 
cikar yahud mense belgelerinin usule uygun ol
madigi anlasilirsa harci getirene aid olmak iize
re en 50k on bes gun iginde geldigi yere gbnder-
tilir. Bu cihet giimriiklerdeki bitikleri kontrol 
ve temizleme kurumlan mudiirlerince yazi ile 
mal sahiblerine teblig olunur. Mal sahibi teblig 
tarihinden itibaren on bes gun iginde malmi ge
ri gbndermezse malm usuliine gore yok edilme-
sine kontrol kurumu miidiirii tarafmdan karar 
verilir ve malm bulundugu gumriigiin mudiirii 
ile kontrol kurumu mudiirii ve oranm ziraat 
mudiirii veya memurundan murekkeb bir heyet 
bniinde ve harci kurum biitcesinden verilmek ve 
sonradan mal sahibinden almmak iizere yokedi-
lir ve bunun igin bir zabrt varakasi tutulur. An
cak bu kabil maddelerde gbriilen hastalik ve za
rarli bocekler memlekette esasen salgm bir se
kilde bulunuyorsa harci mal sahibinin iizerine 
olmak ve Ziraat vekilliginin izni almmak sartile 
bunlar giimriikte fenni temizlemege tabi tutul
duktan sonra memlekete sokulabilir. Geri gon
derme sebebile veya temizleme igin bas gosteren 
gecikme dolayisile mail getirenin sizlanmaga ve 
tazminat istemege hakki yoktur. Temizleme isi 
bir hafta iginde bitirilir. 
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G. 1. B. 

MADDE 3 — Ziraat enciime-
ninin teklifi aynen. 

MADDE 4 — Ugiincii mad-
de hiikmiine gore belli edilen 
giimruklere mense ve saglik 
belgelerile gelen her gesid bit-
ki ve pargalan ve bunlarm 
mense ve saglik belgeleri ora 
giimriiklerindeki bitikleri kont-
rol ve temizleme kurumlarmca 
muayene ve tetkik olunur. Bel
geleri usule uygun olan ve mu
ayene sonunda temizlikleri an-
lasilanlar memlekete sokulur. 
Eger kontrolda hastalik ve za
rarli bocek goriiliir veyahud 
hastalik ve zararli bbcekten za
rara ugradiklari meydana gi-
kar yahud mense belgelerinin 
usule uygun olmadigi anlasilir -
sa masrafi getirilene aid olmak 
iizere en cok on bes giin igin-
de geldigi yere gonderilir. Bu 
cihet giimriiklerdeki bitgileri 
kontrol ve temizleme kurum-
lari mudiirlerince yazi ile mal 
sahiblerine teblig olunur. Mal 
sahibi teblig tarihinden on bes 
giin iginde malmi geri gonder-
mezse malm usuliine gore yok 
edilmesine kontrol kurum mii-
diirii tarafmdan karar verilir 
ve malm bulundugu giimrugiin 
mudurii ile kontrol kurumu 
mudiirii ve oranm ziraat mii-
diirii veya memurundan mii-
rekkeb bir heyet oniinde ve 
masrafi kurum biitgesinden ve-
rilmek ve sonradan malsahi-
binden almmak iizere yokedilir 

— 9 — 

Ad. E. 

bildirilir ve ayrica ilan olunur. 

MADDE 3 — Birinci madde-
de yazili mense ve saglik saha
detnamelerile gelen nebat ve 
pargalan, ancak Ziraat vekilli-
ginin teklifi ile Icra Vekilleri 
Heyeti tarafmdan tayin oluna-
cak deniz ve kara giimriiklerin-
den girebilir. 

MADDE 4 — 3 ncii madde 
hiikmiine gore tayin edilen 
giimruklere gelen her tiirlii ne
bat ve parcalari mense ve sag
lik sahadetnamelerile birlikte 
giimriiklerdeki (Nebatlari kont
rol ve temizleme) kurumlarm-

| ca muayene ve tetkik olunur. 
! Muayene sonunda temiz olcluk-

lari anlasilan ve sahadetname-
leri usule uygun bulunan ne
bat pargalan memlekete soku
lur. 

i 

Eger kontrolda hastalik ve
ya zararli bocek goriiliir ya
hud hastalik ve zararli bocek-
ten zarara ugradiklari anlasilir 
veya mense ve saglik sahadet-

i namelerinin usule uygun bulun-
i madigi goriiliirse en gok on 
; bes giin iginde masrafi getirene 

aid olmak iizere geldigi yere 
geri gbndermeleri yukari fik-

I rada yazili giimruklerdeki ku-
rumlarca mal sahiblerine yazi 
ile bildirilir. Bu miiddet bittik-
ten sonra mal sahibleri hasta-
likli ve zararli nebatlari geri 
gbndermezlerse bunlarm usulii

ne gore kontrol ve temizleme ku-
rumlari tarafmdan yok edilme
sine karar verilir, yok edilme 
isi igin kontrol ve temizleme 
kurumu miidiirii veya oranm 
Ziraat miidiirii veya memuru 
ve giimriik idaresi tarafmdan 
memur edilecek bir zattan mii-
rekkep bir heyetin gbzii bniin-

B. E. 

MADDE 3 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 

MADDE 4 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 
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MADDE 5 — Her tiirlii nebat ve pargalaxinin 
Tiirkiyeden gikanlmasmda gittikleri memeleke-
tin mense ve saglik hususunda istedigi sartlarin 
yerine getirilmesi lazrmdrr. 

Zr. B. 

MADDE 5 — Her tiirlii bitki ve pargalan-
nm Tiirkiyeden gikanlmasmda gittikleri memle-
ketin men§e ve saglik hususunda istedigi sartla
rin yerine getirilmesi mecburidir. 

MADDE 6 — tfgimcii madde hiikmiine gore 
tesbit edilen giimriik ve limanlardan yabanci 
memleketlere gikarilacak olan nebat ve parga-
lari oralardaki kontrol ve temizleme teskilatm-
ca tekrar muayene edildikten ve yetistikleri ma-
hal ziraat veya mucadele idareleri tarafindan ve-

MADDE 6 — tjguncu madde hiikmiine gore 
belli edilen giimriiklerden yabanci memleketle
re gonderilecek olan bitki ve pargalarmdan beige 
ile gitmeleri gerekenler igin yetistikleri yer zi
raat veya mucadele idareleri tarafindan verilen 
mense belgeleri kontrol kurumlarmca tetkik edil-
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G. 1. B. 

ve bunun igin bir zabit va-
rakasi tutulur. Ancak bu 
kabil maddelerde goriilen has-
talik ve zararh bocekler mem-
lekette esasen salgm bir sekil-
de bulunuyorsa masrafi mal 
sahibinin iizerine olmak ve Zi-
raat vekilliginin izni almmak 
^artile bunlar gumriikte fenni 
temizlemege tabi tutulduktan 
sonra memlekete sokulabilir. 
Geri gonderme sebebile veya 
temizleme igin bas gosteren ge-
cikme dolayisile mall getirenin 
sizlanmaga ve tazminat isteme-
ge hakki yoktur. Temizleme 
isi bir hafta iginde bitirilir. 

MADDE 5 — Her tiirlii bit-
gi ve parcalarmin Tiirkiyeden 
gikarilmasmda gittikleri mem-
leketin mense ve saglik baki-
mindan istedigi sartlarm yerine 
getirilmesi mecburidir. 

MADDE 6 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

— 11 — 
Ad. E. 

de yapilir ve keyfiyet bir za
bit varakasile tesbit olunur. 

Yok etme i§i igin yapilacak 
masraf sonradan mal sahibin-
den almmak iizere kontrol ve 
temizleme kurumu biitgesinden 
verilir. 

§u kadarki gelen nebat ve 
pargalannda goriilen hastalik 
veya zararli bocekler memle-
kette salgm bir halde bulunu
yorsa mal sahibinden masrafi 
almmak iizere Ziraat vekilli
ginin izni ile gumriiklerde fen
ni temizlemege tabi tutulduk
tan sonra memlekete sokula
bilir. 

MADDE 5 — Yabanci mem-
leketlere gonderilecek olan ne
bat ve pargalarmdan sahadet-
name ile gitmeleri lazim gelen-
leri igin yetistikleri yer Ziraat 
veya miicadele idareleri tara-
fmdan mense ve saglik s,aha-
detnameleri verilir. Bu $aha-
detnamelerin 3 ncii maddeye 
gore tayin edilen giimrukler-
deki kontrol ve temizleme ku-
rumlarmca malm gittigi mem-
leketce aramlan sartlara uy-
gun olup olmadigi tetkik 
edildikten sonra tasdik edile-
rek malm yollanmasma izin ve
rilir. 

Bu tetkik isinin 48 saat igin-
de bitirilmesi lazimdir. Ancak 
ihrag edilen malda hastalik ve 
zararli bocekten ŝ uphe edilirse 
fenni tetkikler yapilmasi igin 
bu miiddet bir haftaya kadar 
uzatilabilir. 

MADDE 6 — Yukanki mad
delerde yazili girme, gikma ve 
temizleme islerini yapmak ve 
kontrol etmek igin uguncii mad
deye gore tayin edilen kara ve 
deniz gumruklerinde Ziraat ve-

B. E. 

MADDE 5 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 

MADDE 6 — . Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 
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rilen mense ve saglik sahadetnamelerinin gide-
cekleri memleketin istedigi sartlara uygun ol-
dugu anlasildiktan ve tasdik edildikten sonra 
sevkolunur. 

MADDE 7 — Yukandaki maddelerde yazi-
lan girme, ve temizleem islerini yapmak ve kon-
trol etmek icin iigiincii madde hiikmune gore 
tesbit edilen liraan ve gumriiklerde gumriik kon-
trol ve temizleme teskilati yapilacaktir. 

Zr. E. 

dikten ve malm gittigi memleketin istedigi sart
lara uygun olub olmadigi muayene ile an
lasildiktan sonra bu belgeler onaylanir 
ve malm yollanmasma izin verilir. Bu tetkik ve 
muayene isinin 48 saat iginde bitirilmesi mecbu-
ridir. Ancak ihrag malinda hastalik ve zararli 
bocekteu siiphe edilirse gereken fenni tetkikler 
yapilmak iizere bu miiddet en gok bir haftaya 
kadar uzatilabilir. Bu tetkikler neticesi miisbet 
gikarsa beige hemen onaylanir. Yoksa malm gi~ 
kanlmasma izin verilmez. 

MADDE 7 — Yukariki maddelerde yazilan 
girme, gikma ve temizleme islerini yapmak ve 
kontrol etmek igin iigiincii madde hiikmiine gore 
tesbit edilecek giimriiklerde Ziraat vekilligince 
giimriik kontrol ve temizleme teskilati yapila
caktir. 

MADDE 8 — Memleket nebat ve mahsulleri-
ni cok kcrkulu bocek ve hastaliklardan koru-
mak igin liizumu halinde Ziraat vekaletinin tek-
lifi ve tcra Vekilleri Heyeti kararile bazi ne
bat ve parcalarinm Tiirkiyeye sokulmasi ve 
tarnsit olarak gecirilmesi yasak edilebilir. 

MADDE 8 ~ Memleket bitki ve iiriinlerini 
gok korkulu bocek ve hastaliklardan korumak 
igin gerekli goriildiigii zaman Ziraat vekilliginin 
teklifi ve Icra Vekilleri Heyeti kararile bazi bit
ki ve pargalarmin Tiirkiyeye sokulmasi ve tran
sit olarak gecirilmesi yasak edilebilir. 
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MADDE 7 ~ Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

MADDE 8 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

Ad. B. 

killigince kontrol ve temizleme 
teskilati yapilacaktff. 

MADDE 7 — Memleket ne
bat ve iiriinlerini korkulu bb-
cek ve hastaliklardan korumak 
igin liizumu halinde Ziraat ve-
kiliginin teklifi ve Icra Vekil-
leri Heyetinin kararile bazi ne
bat ve pargalarmm Tiirkiyeye 
sokulmasi ve transit olarak ge-
girilmesi yasak edilebilir. 

Boliim : 2 

Memlekette yetisen nebat ve 
iiriinlerin korunmasi 

MADDE 8 — Tarla, bag-, 
bahge, fidelik ve fidanlik ve bu
na benzer sahibli topraklarda 
her hangi bir hastalik veya za-
rarli bir bocek goriiliirse o ye-
rin sahibi veya kiracisi yahud 
ortakcisi bunu koy muhtarlan-
na veya nahiye miidurlerine ve 
kasaba ve sehirlerde Ziraat ve
ya mucadele memurlarma bil-
dirmege mecburdurlar. 

Haber verme mecburiyeti ve-
li veya vasiye de samildir. 

Ziraat veya mucadele memu-
ru olmayan kazalarda kayma-
kamlara bildirilir. 

Muhtar, nahiye miidiirlerile 
yukari fikrada yazili kazalarda 
kaymakamlar kendilerine bildi-
rilen hastalik ve zararli bocek-
leri ziraat veya mucadele ida-
relerine bildirmege mecburdur
lar. 

B. E. 

MADDE 7 — Adliye encii 
meninin maddeleri aynen 

MADDE 8 — Adliye encii 
meninin maddeleri aynen 
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Zr. E. 

II 

Memlekette yetisen nebat ve mahsullerin 
korunmasi 

MADDE 9 — Sahipli topraklarda (Tarla, 
bag, bah§e, fidelik, fidanlik ilah...) bulunan 
her hangi bir hastalik, zararli bocek goriildiigii 
zaman hastalik veya zararli bocegin goriildiigu 
yerin sahibi veyahut kiracisi veya ortagr key-
fiyeti hemen (Nahiye, kaza ve vilayette bulun-
duguna gore) nahiye miidiiriine, kaza ziraat 
veya miicadele memurlugnna, memur olmayan 
kazalarda kaymakamlara ve vilayetlerde ise zi
raat veya miicadele dairelerine bildirirler. 
Bir kag kisinin yerinde gikan hastalik veya za
rarli bocegin bunlardan birisi tarafindan bil-
dirilmesi caiz ve yapilan ihbann alakadar me 
murlukgu tahriren tespiti lazimdir. 

MADDE 10 — Hastalik veya miicadele igin 
bas vurulacak gare belli olduktan sonra ziraat 
veya miicadele idareleri hastalik veya bocekle 
nasil ve ne kadar zamanda miicadele edilece-
gini en kisa zamanda giftgilere bildmr ve bgre-
tirler. 

MADDE 11 — Toprak sahipleri, kiraci veya 
ortakgilar ziraat veya miicadele idareleri tara
findan bildirilen ve ogretilen miicadeleyi veri-
len miiddet iginde yapmaya mecburdurlar. Ve-
rilen miiddet iginde miicadele yapmayan veya 
hastalik ve bocekleri haber vermeyenlerden, 
alakadar memurlarla miikellefin ve koylerde 
muhtar ve ihtiyar meclisinden, ijehir ve kasa-

( S. Sa; 

Boliim : 2 

Memlekette yeti§en hitki ve iiriinleriniizin 
korunmasi 

MADDE 9 — Teskilat bakimmdan Ziraat ve-
killiginin belli edecegi mmtakalardaki sahibli 
topraklarda (Tarla, bag, bahge, fidelik, fidanlik 
gibi) bulunan her hangi bir bitki ve iiriinde bir 
hastalik, zararli bocek goriildiigu zaman hastalik 
veya zararli bocegin goriildiigii yerin sahibi ve-
yahud kiracisi veya ortagi bunu hemen (koy, 
nahiye, kaza ve vilayetlerde bulunduguna gore) 
kby muhtanna, nahiye miidiiriine kaza ve vila
yetlerde ziraat veya miicadele idarelerine bildi-
receklerdir. Tapulu bir alanda gikan hastalik 
veya zararli bocegin ilgilerden biri ybniinden 
bildirilmesi yeter. Kendilerine haber verilen 
muhtar ve nahiye miidiirleri bunu hemen en ya-
kin ziraat veya miicadele idaresine bildirmege 
borcludurlar. Gerek muhtarlar ve nahiye mii
diirleri ve gerek ziraat veya miicadele idareleri 
kendilerine verilen haberleri yazi ve tarihle tes-
bit ettirmege ve buna dair ellerine bir beige ver-
mege borgludurlar. 

MADDE 10 — Dokuzuncu madde hiikmunii 
saymayan tarla, bag ve bahge ve sair sahible-
rinden ilgili memurla miikellefin ve koylerde 
muhtar veya ihtiyar meclisinden sehir ve kasa-
balarda belediye meclisleri iiyelerinden birinin 
imzasi bulunmak iizere tutulacak zabit varaka-
Ian iizerine on ikinci maddeye gore elli liraya 
kadar hafif para cezasi almn*. 

MADDE 11 — Hastalik veya bocekle miica
dele igin bas vurulacak gare belli olduktan sonra 
ziraat ve miicadele idareleri hastalik veya bo
cekle nasil ve ne kadar zamanda miicadele edile-
cegini en kisa miiddette gifgilere bildirir ve og-
retirler. 

: 87) 
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Boliim : 2 

Memlekette yetisen bitgi ve 
urunlerimizin korunmasi 

MADDE 9 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

MADDE 10 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

MADDE 11 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

I Ad. E. 
I 

Haber verme keyfiyeti tarih 
| konarak yazi ile tesbit olunur. 

MADDE 9 — Hastalik veya 
bocekle miicadele igin bas vu-
rulacak gare belli olduktan 
sonra Ziraat veya miicadele 
idareleri hastalik veya bocekle 
ne suretle ve ne kadar vakit 
icinde miicadele edilecegini en 
kisa zamanda giftgilere bildi-
rirler ve ogretirler. 

MADDE 10 — Topragmi ken-
di isleyen toprak sahiblerile 
kiraci veya ortakcdari Ziraat 
veya miicadele idareleri tara-
fmdan bildirilen ve bgretilen 
miicadeleyi verilen miiddet igin-
de yapmag-a mecburdurlar. 

I Bu miiddet iginde miicadele-
j yapmayanlarm yerlerinde mas-
| rafi Ziraat vekilligi biitgesin-

den verilmek iizere miicadele 
i 
| yapilir. 

i MADDE 11 — Hastalik veya 
I zararli bocek, sahibsiz toprak-

larda gikar ve salgin bir hal 
: almak istidadini gosterirse 26 
j mayis 1926 tarih ve 858 sayili 

gekirge kanunundaki miikellef-
lerin tabi olduklari usul ve 

| sartlara gore halk miikellef tu-

B. E. 

MADDE 9 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 

MADDE 10 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 

MADDE 11 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 
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balarda belediyo meclisleri azasindan birisinin 
imzasini havi bulunacak zabit varakalan iize-
rine (50) liradan (500) liraya kadsr para ce-
zasi alindiktan maada bu gibilerin bag1, bahge 
veya tarlalarmda masrafi Ziraat vekaleti biit-
gesinden verilmek suretile miicadele yapilir. 

MADDE 12 — Yukanki madde ile isbu ka-
nunun diger maddelerinde yazili para cezala-
ri, vilayet veya kaza idare beyetlerince hii
kum ve tahsili emval kanununa tevfikan tah-
sil olunur. §u kadarki tahsilin imkansizligi ta-
hakkuk ettigi takdirde tiirk ceza kanunu hii-
kiimlerine gore hapse tahvil olunur. Hiikmo-
lunan cezalara tarihi tebliginden itibaren (15) 
giin zarfmda hiikum veren vilayet veya kaza 
sulh mahkemesine miiracaatla itiraz olunabilir. 

MADDE 13 — Zararli bocek veya hastalik 
salgin halinde veyahut salgrnlasacak gibi ise 
yahut sahipsiz arazide zuhur etmis bulunuyorsa 
gekirge kanunundaki miikellefiyet usul ve sart-
lanna tevfikan halk mukellef tutularak galisti-
rilmak ve ilag ve saire masarifi vilayet biitgesin-
den veya Ziraat vekaleti tahsisatindan odenmek 
suretile miicadele yapilir. Vilayet biitgelerine 
konulan miicadele tahsisati umumi biitge miica
dele formulune gore harcanir. 

Zr. K. 

MADDE 12 — Topragini kendi isleyen toprak 
sahiblerile kiraci veya ortakgilar ziraat veya mii
cadele idareleri tarafindan bildirilen ve ogreti-
len miicadeleyi verilen zaman iginde yapmaga 
borgludurlar. Bu miiddet iginde miicadele yap-
mayanlar onuncu maddede yazildigi sekilde tu-
tulacak zabrt varakalan iizerine Tiirk ceza kanu-
nunun 526 nci maddesi hiikmune gore cezalandi-
nlir ve bu gibilerin yerlerinde harci Ziraat ve-
killigi biitgesinden verilmek iizere miicadele ya
pilir. Ancak hastalik ve bbceklerin salgm bir 
sekilde zarar yaptigi Ziraat vekilliginin miica
dele teskilati meydana getirdigi mmtakalarda bu 
ceza ug aya kadar hapis ve 200 liraya akdar pa
ra cezasma gikanlir ve yine bu gibilerin bag, 
bahge veya tarlalarmda harci Ziraat vekilligi 
biitgesinden verilerek miicadele yapilir. 

MADDE 13 — Bu kanun yazili cezalar sug-
lunun bulunduklan yerlerin sulh mahkemelerin-
de kati olarak hiikmolunur. 
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MADDE 12 — Topragmi 
kendi i^leyen toprak sahibleri-
le kiraci veya ortakcilar ziraat 
veya miicadele idareleri tara-
fmdan bildirilen ve ogretilen 
miicadeleyi, verilen zaman igin-
de yapmaga mecburdurlar. 

Bu miiddet iginde miica
dele yapmayanlar 10 ncu mad-
dede yazildigi sekilde tutulacak 
zabit varakalari iizerine Tiirk 
ceza kanununun 526 nci mad-
desi hiikmiine gore cezalandi-
nlrr ve bu gibilerin yerlerinde 
masrafi Ziraat vekilligi biitge-
sinden verilmek iizere miicade
le yapilir. Ancak hastalik 
ve boceklerin salgm bir 
sekilde zarar yaptigi ve 
Ziraat vekilliginin miicadele 
tes,kilati meydana getirdigi 
mmtakalarda bu ceza iic. aya 
kadar hapise ve 200 liraya ka-
dar para cezasma gikarilir ve 
yine bu gibilerin bag, bahge 
veya tarlalarmda masrafi Zira
at vekilligi biitgesinden verile-
rek miicadele yapilir. 

MADDE 13 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

— 17 — 
Ad. E. 

tularak galistirilmak ve ilag ve 
sair masraflari vilayet biitge-
sinden veya Ziraat vekilligi 
tahsisatmdan odenmek iizere 
miicadele yapilir. 

Vilayet biitgelerine konulan 
miicadele tahsisati genel biitge 
miicadele formiiliine gore har-
canir. 

MADDE 12 — Ziraat veya 
miicadele idarelerinin gostere-
cekleri liizum ve hastalik veya 
zararh bocek gikan yerlerin en 
biiyiik miilkiye amirlerinin mii-
racaatleri iizerine biitiin miilki 
ve askeri makamlar ve beledi-
yeler miicadele isinde kendi va-
sitalarile vakit gegirmeden yar-
dimda bulunmaga mecburdur
lar. 

Resmi veya hususi biitiin ka-
ra, deniz ve hava tasima ida
releri miicadele malzemesini 
geciktirmeksizin ve baska es-
yaya tercih ederek tasimaga 
ve hastalikli yerlerden hastalik 
olmayan yerlere gotiiriilmeleri 
yasak edilmi^ veya bazi kayid 
ve s,artlar altmda gbtiiriilme-
lerine izin verilmi^ olan nebat 
ve pargalarmi veya iiriinlerini 
siki bir kontrol altmda bulun-
durarak bunlar icin konulmus 
hiikiimlerin yerine getirilmesini 
temin etmekle miikelleftirler. 

MADDE 13 — Memleketin 
bir yerinde yeni goriilen veya 
eskidenberi bulunan herhangi 
bir hastalik veya zararli bbce-
gin salgrnlasmasmm yahud te-
miz yerlere bulasmasmm oniine 
gegmek igin: 

A) Hastalik veya bocegi go-
tiirebilecek nebat ve pargalan-
nm saglam yerlere gotiiriilmesi-

B. E. 

MADDE 12 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 

MADDE 13 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 
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MADDE 14 — Ziraat veya mucadele idare-
lerinin gosterecegi liizum ve mahalleri en biiyiik 
miilkiye memurlannm vuku bulacak miiracaat-
leri iizerine biitiin wiiilki ve askeri makamlar ve 
belediyeler miicadele ii-sinde kendi vesaitlerile 
vakit kaybetmeden azami yardimda bulunmaga 
mecburdurlar. Resmi ve hususi bilumum kara 
ve nakliyat idareleri mucadele malzemesini ge-
ciktirmeksizin ve diger es,yaya tercihan naklet-
mek ve hastalikli yerlerden hastalik olmayan 
mahallere nakilleri yasak edilmis, veya bazi ka-
yit ve fartlar altinda nakillerine miisaade edil-
mi§ olan nebat ve pargalarmi veya zirai mahsul-
leri siki bir kontrole tabi tutarak bunlar hak-
kmda mevzu hiikiimlerin tamamen tat bikini te-
min eylemelde miikelleftirler. 

Zr. E. 

MADDE 14 — Zararh bocek veya hastalik 
sahibsiz topraklarda bas gosterir ve salgmlas-
mak istidadini gosterirse gekirge kanunundaki 
mukelleflik usul ve sartlanna gore halk miikel-
lef tutularak galistrrilmak ve ilac ve saire harg-
lari vilayet biitgesinden veya Ziraat vekilligi 
tahsisatmdan odenmek iizere mucadele yapilir. 
Vilayet biitgelerine konulan mucadele tahsisati 
genel butge mucadele formulune gore harcanir. 
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MADDE 14 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

— 19 — 
Ad. E. 

ni biisbiitun yasak etmege veya 
liizumlu olan fenni tedbirler 
almak §artile gotiiriilmesini 
serbest birakmaga; 

B) Ekilmis. veya dikilmis. 
yahud ekilecek veya dikilecek 
olan nebatlarm hastaljktan ko-
runmasi igin lazim gelen biitiin 
tedbirleri almaga veya aldir-
maga; 

0) Hastalikli veya bocekli 
nebat ve tohum ekilmesini ya
sak etmege; 

D) Bazi mmtakalardaki has
talikli veya bocekli tohum, ne
bat, ve pargalarmi veya urun-
lerini yok etmege; 

E) Bu gibi tohum, nebat ve 
iirun sati^mi yasak etmege; 

P) Nebatlara ariz olan bo-
ceklerin yumurta, kurd veya 
tirtil, knizalit ve kahillerini ve
ya hastalikli, bocekli yahud 
hastaliktan veya bocekten za-
rar gormiis, olan nebat ve par-
galarmi yok etmek iizere top-
latmaga; 

Ziraat vekilligi salahiyetlidir. 

MADDE 14 — «13» ncii mad-
denin «D» fikrasmda yazili yok 
etme i§i miitehassis raporu ile 
gosterilecek liizum uzerine Zi
raat vekilligince yerinde kuru-
lacak bir heyet oniinde yapilir. 
Yok edilen nebat ve pargala-
rile iiriinlere bu heyetlerce bi-
gilecek degerlerinin yarisi vekil-
lik tarafmdan biitgesindeki mii-
cadele tahsisatmdan sahiblerine 
bdenir. 

13 ncti maddenin F fikrasi-
na gore yok edilecek nebat ve 
pargalarile iirunlerin degeri 
tarn olarak yukariki fikrada 
yazili hiikiimlere gore sahiple-
rine odenir. 

B. E. 

MADDE 14 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 
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MADDE 15 — Memleketin bir yerinde yeni 
goriilen veya eskidenberi bulunan her hangi bir 
zararli bocek ve hastaligin salginlasniasmin 
yahut temiz yerlere bulasmasimn oniine gec,mek 
igin: 

A) Hastalik veya bocegi gotiirebilecek nebat 
ve pargalarinin saglam yerlere nakil ve ithali-
ni biisbiitiin yasak etmege veyahut icap eden 
fenni tedbirler alinmak sartile nakil ve ithali 
serbest birakmaga, 

B) Ekilmis ve dikilmis, bulunan veyahut eki-
lecek ve dikilecek olan nebatlann hastaliktan 
korunmasi igin icap eden bilumum tedbirleri 
almaga ve aldirmaga, 

C) Hastalikli ve bocekli nebat ve tohum eki-
mini yasak etmege, 

D) Bazi mintakalardaki hastalikli, bocekli to
hum, nebat ve aksamini veya mahsulii imha et
mege, 

E) Bu kabil tohum, nebat ve mahsuliin satis, -
larim yasak etmege, 

F) Nebatlara anz olan boceklerin yumurta, 
siirfe ve krizalit ve kahillerini veya hastalikli, 
bocekli yahut bocekten zarar gormiis, olan nebat 
ve aksamini, bigecegi bir fiatle ve imha etmek 
iizere icabmda satin almaya Ziraat vekaleti izin-
lidir. 

MADDE 16 — On behind maddenin (D) fik-
rasinda yazili imha i§i miitehassis raporu ile 
gosteriiecek liizum iizerine Ziraat vekaleti tara-
fmdan verilecek evamir ve talimat dairesinde 
yine vekaletin mahallinde teskil edecegi bir he-
yet muvacehesinde yapilir. Imha edilen nebat 
ve pargalarinin veya ziraat mahsullerinin kaimen 
kiymetleri bu heyetler tarafindan takdir olu-
narak Ziraat vekaletine bildirilir. Vekalet im
ha edilmis olan bu kabil maddelerin takdir olu-
nan bedellerinin yansim biitgesindeki miicadele 
tahsisatindan ashabina tediye eder. 

(F) fikrasi mucibince icabmda satin alma-
cak mevaddin fiatleri Ziraat vekaletince tesbit 
olunur. Satin alinan bu kabil maddeler keza 
Ziraat vekaletince teskil olunacak bir heyet ma-
rifetile imha olunur ve bu hususta tutulan zabit 
vekalete gonderilir. 

Zor.E. 

MADDE 15 — Ziraat veya miicadele idarele-
rinin gosterecegi liizum ve yerlerinin en biiyuk 
mulkiye memurlarmm bas vurmalan iizerine 
biitiin miilki ve askeri makamlar ve belediyeler 
miicadele iginde kendi vasitalarile vakit gegir-
meden en 50k yardmida bulunmaga borgludur-
lar. Resmi ve hususi biitiin kara ve deniz tasima 
idareleri miicadele malzemesini geciktirmeksizin 
ve baska esyaya tercihan tasimaya ve hastalikli 
yerlerden hastalik olmayan yerlere gotiiriilme-
leri yasak edilmis veya bazi kayid ve §artlar al-
tmda gotiiriilmelerine izin verilmis olan bitki ve 
pargalarmi veya ziraat iiriinlerini siki bir kon-
trol altmda bulundurarak bunlar igin konulmus 
hiikiimlerin yerine getirilmesini temine mecbur-
durlar. 

MADDE 16 — Memleketin bir yerinde yeni 
goriilen veya eskidenberi bulunan her hangi bir 
zararli bocek veya hastaligm salgmlasmasmm 
yahud temiz yerlere bulasmasmm oniine gegmek 
igin, 

A - Hastalik veya bocegi gotiirebilecek bit
ki ve pargalarmin saglam yerlere gotiiruliib so-
kulmasmi biisbiitiin yasak etmege veyahud ge-
reken fenni tedbirler almak sartile goturiilmesi-
ni serbest birakmaga, 

B - Ekilmis veya dikilmis veyahud ekilecek 
ve dikilecek olan bitkilerin hastaliktan korunma
si igin gereken biitiin tedbirleri almaga ve aldir
maga, 

C - Hastalik ve bocekli bitki ve tohum eki-
mini yasak etmege, 

D - Bazi mmtakalardaki hastalikli, bocekli 
tohum, bitki ve pargalarmi veya urunii yok et-
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MADDE 15 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

MADDE 16 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

A - Hastalik veya bocegi 
gbtiirebilecek bitgi ve pargala-
rmm saglam yerlere gbtiiriil-
mesini biisbiitiin yasak etmege 
veyahud gereken fenni tedbir-
ler almak sartile gbtiiriilmesini 
serbest birakmaga, 

B - Ziraat enciimeninin tek
lifi aynen, 

C - Ziraat enciimeninin tek
lifi aynen, 

D - Ziraat enciimeninin tek
lifi aynen, 

— 21 — 
Ad. E. 

MADDE 15 — Ziraat vekiligi 
salgin ve tehlikeli hallerde 
masrafi biitgesinden odenmek 
iizere nebat ve iiriinlere ariz 
olan hastalik ve boceklerle mii-
cadele yapmaga salahiyetlidir. 

Salgm olarak bas gbsteren 
tiitiin hastaliklarile Ziraat ve
killiginin yapacagi miicadele 
masrafi Inhisarlar umum mii-
diirliigii biitgesine konacak tah-
sisattan verilir. 

MADDE 16 — Hiikmi s,a-
hislar elinde bulunan toprak 
veya iiriinlerde goriilen zararli 
bocek, hayvan ve hastahklarla 
Ziraat vekilliginin verecegi di-
rektife gore miicadele yapmaga 
bu hiikmi sahislar mecburdur-
lar. 

Ferdlere aid olan topraklar-
da yetisen mahsullerin hiikmi 
sahislar tarafmdan almmasi ta-
ahhiid edilmis ise boyle yerler-
de bas gbsterecek zararli bo
cek, hayvan ve hastahklarla 
Ziraat vekilliginin direktifi 
dairesinde ilac, alet ve sair va-
srtalan hiikmi sahislar tarafm
dan verilmek sartile toprak ve 
iiriin sahibleri miicadele yap
maga mecburdurlar. 

B. E. 

MADDE 15 — Ziraat vekilli-
gi salgm ve tehlikeli hallerde 
masrafi biitgesinden odenmek 
iizere nebat ve iiriinlere ariz 
olan hastalik ve boceklerle mii
cadele yapmaga salahiyetlidir. 

MADDE 16 — Adliye encii
meninin maddeleri aynen 
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MADDE 17 — Ziraat veya mucadele idarele
ri Ziraat vekaletinden izin almak sartile sene-
nin en uygun mevsimlerinde iki defa mmtaka-
lanndaki nebat ve mahsulerin saglamligni kon-
trola ve bu kontrol neticesini raporla vekalete 
bildirmege mecburdurlar. 

MADDE 18 — §irket veya fabrikalara ait 
arazi veya mahsullerde gbriilen bocek, za^arli 
hayvan ve hastaliklarla Ziraat vekaletinin vere-
cegi direktif dairesinde mucadele yapmaga §ir-
ket veya fabrika idareleri mecburdurlar. Aksi 
halde haklannda 11 inci madde hiikmii tatbik 
olunduktan maada bu gibi arazi veya mahsul 
iizerinde Hiikumetge mucadele yapilir ve bu mas-
raf alakadar sirket veya miiesseselere odettirilir. 

MADDE 19 — Mahsul yetistirilen (Tarla, 
bag", bahce, fidanlik, fidelikler, avlu, ilah...) 

ZT. E, 

mege, 
E - Bu gibi tohum, bitki ve uriin sati^mi ya-

sak etmege, 
F - Bitkilere ilisen boceklerin yumurta, kurd 

veya tirtil ve krizalit kahillerini veya hastalik-
h, bbcekli yahud bocekten zarar gormus olan 
bitki ve pargalarmi toplatrp yok etmege Ziraat 
vekilligi salahiyettardir. 

MADDE 17 — 16 nci maddenin «B» fikra-
smda yazili yok etme i§i uzman raporu ile 
gosterilecek liizum uzerine Ziraat vekilligince 
yerinde kurulacak bir heyet ontinde yapilir. 
Yok edilen bitki ve pargalarina veya ziraat iirun-
lerine bu heyetlerce deger bigilerek Ziraat ve-
Mlligine bildirilir. Vekillik yok edilmis olan 
bu gibi maddelerin takdir olunan bedellerinin 
yansini biitcesindeki mucadele tahsisatmdan sa-
hiblerine oder. 

F - Fikrasma gore Ziraat vekilligince yok 
edilmek iizere toplattmlan maddeler gerekli 
goruliirse vekillikce kararlastrrilacak paha iize-
rinden satin almir. Satm alman bu gibi mad
deler gene Ziraat vekilligince kurulacak bir he
yet tarafmdan yok edilir ve bu is igin tutulan 
zabrt varakasi vekillige gonderilir. 

MADDE 18 — Ziraat vekilligi salgm ve teh-
likeli durumlarda harci biitgesinden odenmek 
iizere bitki ve urunlere musallat olan hastalik 
ve boceklerle mucadele yapmaga izinlidir. Sal
gm olarak bas gosteren tiitiin hastaliklarile Zi
raat vekilliginin yapacagi mucadele harci Gum-
riik ve inhisarlar vekilligi biitcesinden verilir. 

MADDE 19 — Ziraat vekilligi yilda en az 
iki kez ilgili memurlarma mmtakalarmdaki 
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E - Ziraat encumeninin tek-
lifi aynen, 

F - Bitgilere satasan bocek-
lerin yumurta, kurt ve tirtil ve 
krizalit ve kahillerini veya has-
talikli, bocekli yahud booekten 
zarar gormiis olan bitgi ve par-
galarmi toplayip yok etmege 
Ziraat vekilligi salahiyetlidir. 

MADDE 17 — Ziraat encii
meninin teklifi aynen 

MADDE 18 — Ziraat vekilli
gi salgm ve tehlikeli durum-
larda masrafi biitgesinden oden-
mek iizere bitki ve urunlere sa
tasan hastalik ve boceklerle mii-
cadele yapmaga izinlidir. 

MADDE 19 — Ziraat encii
meninin teklifi aynen 

— 23 — 
Ad. E. 

Bu maddede yazili miicadele-
yi yapmayan htikmi sahislarla 
ilag, alet ve vasrtalan kendile-
rine verilmis. olan toprak ve 
iiriin sahibleri hakkmda bu ka-
nunda yazili ceza hiikiimleri 
tatbik edilmekle beraber mas
rafi kendilerine odetilmek iizere 
Ziraat vekilligince miicadele 
yapilir. 

MADDE 17 — Ziraat iirun-
leri yetistirilen ve saklanan yer-
lerle bunlari tasryan vasrtalara 
Ziraat veya miicadele teskilati 
memurlan girmege ve oradaki 
ekin, iiriin, tohum ve nebatla-
rm saglamligmi kontrol etmege 
salahiyetlidirler. 

Mesken sayilan yerlere kont
rol igin giden memurlan ora-
nm sahibi veya kiraci yahud 
ortakcilan rizalarile girmeleri-
ne mumanaat ederlerse, beledi-
ye teskilati olan yerlerde bele-
diye miimessilleri ve bundan 
bas,ka yerlerde muhtar veya 
ihtiyar heyeti azasmdan biri 
ile Ziraat veya miicadele tes
kilati memurlan serbestce o 
yerlere girip vazifelerini ya-
parlar. 

Kontrol sonunda goriilecek 
hallere gore bu boliimde yazili 
hiikiimler tatbik olunur. 

MADDE 18 — Her cesit fi-
dan, fide, gelik, gicjek ve 
tohumluk yetistirip satan ve 
dagrtan hususi ve resmi sahis 
ve kurumlarm tarla, depo ve 
iiriinleri Ziraat vekilligi tara-
fmdan en az yilda iki defa 
kontrol ettirilir ve bunlara sag-
lik sahadetnamesi verilir. 

MADDE 19 — Nebat hasta-
liklarile zararli hayvan ve bo-

B. E. 

MADDE 17 — Adliye encii
meninin maddeleri aynen 

MADDE 18 — Adliye encii
meninin maddeleri aynen 

MADDE 19 — Adliye encii
meninin maddeleri aynen 
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ve muhafaza edilen (Silo, depo, magaza, ambar 
ilah...) yerlere, zirai mahsul, nebat ve parca-
lanni nakleden biitiin nakil vasrtalarma zira-
at veya miicadele teskilati memurlan serbets-
§e girerek oralardaki ekin, mahsul, tohum ve 
nebatlarm saglamligim kontrol edebilirler. 
Kontrol neticesinde hastalik veya zararli bo-
cek goruliirse sahip veya alakadarlan (Devle-
te ait miiessesata da samil) Ziraat veya inuca
dele idaresinin gosterecegi tedbirleri hemen 
yerine getirmege mecburdurlar. Yapmazlarsa 
haklarmda 11 inci madde hiikmti tatbik olu-
nur. Tehlikeli ve tedavi kabul etmez vaziyet-
lerde 15 inci maddenin (D) ve (E) frkralannin 
tatbiki caizdir. 

MADDE 20 — Her nevi fidan, fide celik 
ve tohumluk yetistirip satan ve dagrtan res-
mi ve hususi miiesseseler alti ayda bir tarla, 
depo ve mahsullerini en yakm Devlet miica-
dele kontrol miiessesesi veya memurlarcna kont
rol ettirmege, sagli sahadetnamesi almaga mec
burdurlar. Aksi halde satis ve dagrtma yapa-
mazlar. 

MADDE 21 — Nebat hastaliklan ve zararli 
hayvan ve boceklerle miicadeleye mahsus her 
nevi preparat, ilag, vesait ve aletlerin satilma 
ve kullanilmalan Ziraat vekaletinin iznine 
baglidir. Bu iznin verilmesi icin bu kabil pre
parat, ilag, vesait ve aletlerin miicadele mm-
taka arastirma muesseselerinin birinde tecrtibe 
edilmesi ve bu suretle miicadelede kullanilma-
larmm fenne muvafik ve iktisada uygun oldu-
gunun tahakkuku sarttir. 

24 — 
Zr. B. 

bitki ve iiriinlerin saglamligmi kontrol ettirecek-
tir. 

MADDE 20 — §irket veya fabrikalara aid top-
rak veya iiriinlerde goriilen zararli bocek ve 
hayvan ve hastaliklarla Ziraat vekilliginin ve-
recegi direktife gore miicadele yapmaga bu ku-
rumlar borgludurlar. 

Kisiler iizerinde olubta sirket veya fabrika-
larca iiriinlerinin almmasi taahhud edilen top-
rakta zararli bocek ve hayvan ve hastalik has 
gosterirse yine Ziraat vekilliginin direktifi ve 
bu kurumlarm gozeti altmda ilag, alet ve bu 
gibi vasrtalan bu kurumlarca verilmek sartile 
bu toprak ve iiriin sahibelri miicadele yapmaga 
borcludurlar. Yapmryanlar 12 nci madde hiik-
mtine gore cezalandmlirlar. Bu gibi arazi veya 
iiriin iizerinde Hukumetce miicadele yapilir ve 
bunun harci sirket veya kurumlara veya ilgili-
lere odetilir. 

MADDE 21 — ttriin yetistirilen (tarla, bag, 
bahce, fidanlik, avlu ve saire gibi) ve korunan 

(silo, depo, magaza, ambar ve saire gibi) yer
lere ziraat uriinleri bitki ve parcalarmi tasryan 
biitiin tasima vasrtalarma ziraat veya miicade
le teskilati memurlan serbestce girerek ora
lardaki ekin, uriin, tohum ve bitkilerin saglam
ligmi kontrol edebilirler. Kontrol sonunda has
talik veya zararli bocek gSriiliirse sahib veya 
ilgilileri (Devlet kurumlan da bunun iginde) 
ziraat veya miicadele idaresinin gostrecegi ted
birleri hemen yerine getirmege borcludurlar. 
Yapmazlarsa haklarmda 12 nci madde hiikmu 
tatbik olunur. Tehlikeli ve onune gegilmez du-
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a. t B. 

MADDE 20 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

MADDE 21 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

Ad. E. 

ceklerle miicadeleye elverisli 
her tiirlii hazir ilag ve alet ve 
vasrtalarmm memlekete sokul-
masi, memlekette istihsali, ya-
pilmasi ve satilmasi Ziraat ve-
Mlliginin iznine baglidir. 

B. E. 

MADDE 20 — Memlekete 
girmesine veya memlekette is-
tihsaline, yapilmasma veya sa-
tilmasma izin verilen miicade
leye mahsus hazir ilag, vasita 
ve aletlerin Ziraat vekilligince 
yaptirilacak kontroUarda her 
zaman fenni tetkika tabi tutu-
Ian orneklerile ayni kimyevi ve 
fiziki terkib ve vasifta olmala-
n sarttrr. 

Aksi hallerde verilen izin ge-
ri almir ve ilag, vasita ve 
aletlerin memlekete sokulmasi, 
istihsali, yapilmasi ve satilmasi 
vekillikce yasak edilir. 

MADDE 21 — Memlekete 
girmesine ve memlekette istih-
saline ve yapilmasma ve satil-
masma izin verilen her gesit 
miicadele ilag, vasita ve alet-
lerinin terkibinde veya sekille-
rinde yapdan her hangi bir 
degisiklik igin Ziraat vekilligi-
ne haber verilecektir. VeMl-
lik gerekli goriirse bu gibi ilag 
ve vasitalan yeniden muayene 
ettirir. 

MADDE 20 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 

MADDE 21 — Adliye enctt-
meninin maddeleri aynen 
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MADDE 22 — Satilma ve kullanilmasina 
musaade edilen miicadeleye mahsus preparat, 
ilag, vesait ve aletlerin Ziraat vekaletince yap-
tinlacak kontrollerde daima fenni tetkika ta-
bi tutulan numunelerile ayni kimyevi terkip 
ve ayni fiziki evsafta olmalan sarttir. Aksi 
takdirde verilen miisaade geri alinir ve bti 
madde ve aletlerin satisi yasak edilir. 

MADDE 23 — Satilma ve kullanilmasina 
musaade edilen her nevi miicadele ilag ve va-
sitalarmin terkibinde veya sekillerinde yapi 
Ian her.hangi bir degisiklik igin Ziraat vekaleti-
ne malumat verilecektir. Liizumu halinde ve-
kalet bu gibi ilag ve vasitalari tekrar muayene 
ettirir ve izin verir. 

Zr. E. 

rumlarda 16 nci maddenin (D) ve (E) fikra-
larina gore hareket olunur. 

MADDE 22 — Her $esid fidan, fide, ^elik, 
cicek ve tohumluk yetistirib satan ve dagrtan 
resmi ve hususi kurumlarm tarla, depo ve iiriin-
leri Ziraat vekilligi tarafmdan en az yilda iki 
kez kontrol ettirilir ve bunlara saglik belgesi 
verilir. 

MADDE 23 — Bitki hastaliklan ve zararlari 
hayvan ve bbceklerle miicadeleye elverisli her 
gesid hazir ilag vasita ve aletlerin memlekete 
sokulmasi ve satilmasi Ziraat vekilliginin izni-
ne baglidrr. Bu izin verilebilmesi igin bu gibi 
hazir ilaglar, ilag ve aletlerin miicadele mm-
taka arastrrma kurumlarmm birinde denenmesi 
ve miicadelede kullanilmalarmm fenne ve ekono-
miye uygun oldugunun anlasilmasi sarttir. Boy-
lece faydali oldugu anlasilan hazrr ilac, ve alet
lerin memlekete sokulabilmesi Ziraat vekilligin-
den yeniden izin almaga liizum yoktur. * 
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MADDE 22 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

MADDE 23 — Bitki hasta-
liklari ve zararli hayvan ve bo-
ceklerle miicadeleye elveri§li her 
ge§id hazir ilag, vasita ve alet
lerin memlekete sokulmasi ve 
satilmasi Ziraat veMlliginin iz-
nine baglidir. Bu izin verilebil-
mesi igin bu gibi hazir ilaglar, 
ilag ve aletlerin miicadele mm-
taka arastirma kurumlarmm bi-
rinde denemesi ve miicadelede 
kullanilmalarmm fenne ve eko-
nomiye uygun oldugunun anla-
silmasi sarttir. Boylece faydali 
oldugu anlasilan hazrr ilag ve 
aletlerin memlekete sokulabil-
mesi igin Ziraat vekilliginden 
yeniden izin almaga liizum yok-
tur. 

— 27 — 
Ad. B. 

MADDE 22 — Ziraat vekil-
ligince memlekete girmesine, 
memlekette istihsaline, yapil-
masina ve satilmasma izin ve-
rilen miicadele ilag ve aletleri 
uygun vasitalarla ilgililere vak-
tinde bildirilir. 

Boliim : 3 

Ceza hukumleri 

MADDE 23 — Asagida yazili 
hallerde : 

A) 8 inci madde hiikiimlerine 
aykiri olarak hastalik veya za-
rarh bocekleri haber vermeyen-
ler; 

B) 10 ncu maddeye gore gos-
terilen tarzda miicadele yapma-
yanlar; 

0) 12 nci maddede gosteril-
digi iizere miicadele malzeme-
sini tasimaktan istinkaf eden 
veya tasimayi gegiktiren hususi 
nakil vasrtalan sahib veya ka-
nuni miimessilleri; 

D) 16 nci maddede yazili hii-
kiimlere gore miicadele yap-
may an hiikmi sahislarm kanu-
ni miimessillerile kendilerine 
ilag, alet ve sair vasita verilen 
toprak sahibleri, kiracilari ve 
ortakgilan; 

E) 17 nci maddeye gore Zi
raat veya miicadele memurla-
rmin bu kanunun ikinci bolii-
mii hiikiimlerini tatbik ettikleri 
halde buna riayet etmeyenlerle 
hiikmi sahislarm kanuni mii
messilleri , 

P) 20 nci madde hiikmiine 
gore Ziraat vekilligince tetkik 
ve kabul edilen brnege uygun 
olmayan hazrr ilag, alet ve va-

B. E. 

MADDE 22 — Adliye encti-
meninin maddeleri aynen 

MADDE 23 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 
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MADDE 24 — Ziraat vekaletince satilma ve 
kullamlmasina izin verilen miicadele ilag ve 
aletleri miinasip vasitalarla alakadarlara mun-
tazaman bildirilir. 

MADDE 25 — 7 kanunuewel 327 tarihli fi-
loksera kanunu ve ziraate irasi hasar eden ha-
§erat ve tufeylatm itlafma ve nebatati muzir-
ranm kal ve mahvina dair olan 14 agustos 1330 
tarihli kanun ile diger kanunlann bu kanuna ay-
km olan hukumleri ilga edilmistif. 

Zr. E. 

MADDE 24 — Memlekete girmesine ve satil-
masma izin verilen mucadeleye mahsus hazir 
ilaglar ilag, vasita ve aletlerin Ziraat vekilligin-
ce yaptrrilacak kontrollerde her zaman fenni tet-
kike tabi tutulan omeklerile ayni kimyevi ter-
kib ve ayni fiziki vasrfta olmalan sarttir. Aksi 
takdirde verilen izin geri almir ve bu madde ve 
aletlerin memlekete sokulmasi ve sati§i 
edilir. 

MADDE 25 — Memlekete girmesine ve satil-
masma izin verilen her gesid mucadele ilac, va
sita ve aletlerinin terkibinde veya seMllerinde 
yapilan her hangi bir degi^iklik igin Ziraat ve-
killigine haber verilecektir. Vekillik gerekli go-
rurse bu gibi ilag ve vasitalari yeniden muayene 
ettirir ve izin verir. 
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MADDE 24 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

MADDE 25 — Memlekete 
girmesine ve satilmasma izin ve-
rilen her gesit miicadele ilag, va-
srta ve aletlerinin terkibinde ve-
ya sekillerinde yapdan her han-
gi bir degisiklik igin Ziraat ve-
killigine haber verilecektir. Ve-
killik gerekli goriiniirse bu gi-
bi ilag ve vasitalari yeniden mu-
ayene ettirir. 

— 29 — 
Ad. E. 

srtalan memlekete sokanlar ve-
ya memlekette istihsal yahud 
yapanlar veya sataular; 

Bes liradau elli liraya ka-
dar hafif para cezasi veya iig 
giinden bir aya kadar hafif ha-
pis cezasile cezalandirilirlar. 

Hastalik veya zararli boce-
gin haber verilmemesi veya mii
cadele yapilmamasi salgm bir 
hale girniisse buna sebeb olan-
lar 25 liradan iki yiiz liraya 
kadar hafif para cezasi ve on 
be§ giinden iig aya kadar hafif 
hapse mahkum edilirler. 

MADDE 24 — Salgm hal al-
mayan hallerde toplu bir yer-
deki hastalik veya zararli bo-
cegi haber vermiyenler hak-
kmda tatbik olunacak ceza bu 
yerdeki toprak sahib veya ki-
racisi veyahud ortakcdardan 
baskalari tarafmdan haber ve-
rilmis oldugu anlasilirsa mah-
kemece cezanm biisbiitiin iska-
tma hukmedilebilir. 

MADDE 25 — Bu kanuna 
gore cezalandirdacak haller zi
raat veya miicadele memurlan 
tarafmdan toprak ve uriinlerin 
bulundugu yerlerdeki belediye 
miimessili veya muhtar yahud 
ihtiyar heyeti azasindan birinin 
ve bunlarm bulunmadigi yer-
lerde ora sakinlerinden en az 
iki kisinin imzalarile tutulacak 
zabit varakasile tesbit olunur. 

Zabit varakalan bu memur-
lar tarafmdan Ciimhuriyet miid-
deiumumiliklerine yazdacak bir 
tezkere ile gonderilir. 

Bu maddede gosterilen sekil-
de tutulan zabit varakalarmida 
yazili hususlar aleyhine ancak 
sahtelik veya maddi sebeblere 
dayanan iddialardan baska iti-
razlar mahkemece dinlenmez. 

B. E. 

MADDE 24 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 

MADDE 25 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 

(S. Sayisi: 87) 
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fiu. 

MADDE 26 — Bu kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
nci maddeleri Ziraat vekaletince bu hususta la-
zimgelen teskilat ve tesisatm ikmalinde ve diger-
leri 934 mail senesi iptidasmdan itibaren tatbik 
mevkiine girecektir. 

MADDE 27 — Bu kanunun tatbik suretleri 
Ziraat vekaletince tanzim ve Icra Vekilleri He-
yetince tasdik olunacak bir talimatname ile tes-
bit olunur. 

ZT. E. 

MADDE 26 — Ziraat vekilligine memlekete 
girmesine ve satilmasma izin verilen miicadele 
ilag ve aletleri uygun vasrtalarla ilgililere vak-
tinde bildirilir. 

MADDE 27 — Baska kanunlarm bu kanuna 
uymayan hiikUmlerile 7 kanunuewel 327 tarihli 
floksra kanunu ve « Ziraate irasi hasar eden ha-
sarat ve tufeylatm itlafina ve nebatati muzirra-
nm kal ve mahvine » dair olan 14 agustos 1330 
tarihli kanun ortadan kaldinlmistir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeleri Ziraat vekilligignce 
bu hususta gereken teskilat ve tesisat yapildik-
tan sonra tatbik olunacaktrr. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Floksra kanunu-
nun yalniz birinci maddesi hiikumleri bu kanu
nun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeleri tatbik alanma 
girinceye kadar muteberdir. 

MADDE 28 — Bu kanun nesri tarihinden mu
teberdir. 

( S. Sayisi : 87 ) 
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MADDE 26 — Ziraat encii-
meninin teklifi aynen 

MADDE 27 — 7 kanunuev-
vel 1327 tarihli Filoksera kanu-
nunun 1 nci maddesi, bu kanu
nun 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci mad-
delerinin tatbikma kadar meri 
kalmak iizere o kanun ile zira-
ate irasi hasar eden hasarat ve 
tufeylatin itlafma ve nebatati 
muzurranin kal ve mahvine 
dair olan 14 agustos 1330 tarihli 
kanun ve baska kanunlarm bu 
kanuna uymayan hiikiimleri kal-
dirilmistir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Ziraat enciimeninin teklifi ay
nen 

MADDE 28 — Ziraat encii
meninin teklifi aynen 

Ad. E. 

MADDE 26 — Bu kanuna 
gore Devlet memurlan tarafm-
dan yapilmasi lazmigelen isleri 
yapmayanlar veya ihmal eden-
ler hakkmda memuriyet vazi-
fesini yapmamak veya ihmal 
etmek sugundan dolayi umumi 
hukiimler dairesinde takib ya-
pilrr ve ceza hiikmolunur. 

Boliim : 4 

Miiteferrik Mikumler 

MADDE 27 — 7 kanunuewel 
1327 tarihli Floksera kanunu ve 
ziraate irasi hasar eden hasarat 
ve tiifeylatin itlafma ve nebati 
muzrrranm kal ve mahvine da
ir olan 14 agustos 1330 tarihli 
kanun ile 1528 sayili yabani 
agaclarm asilanmasi hakkmda-
ki kanunun 28 ve 29 ncu mad-
deleri hiikumleri kaldmlmistir. 

MUVAKKAT MADDE — 
A) Bu kanunun hukiimlerine 

gore luzumlu olan teskilat Zira
at vekilligince yapilan ve usulii-
ne gore bir ay ewel ilan olunan 
yerlerde tatbik olunur. 

B) «A» fikrasmdaki teskilat 
yapilip bu kanun tatbika gegin-
ceye kadar Floksera kanunu-
nun 1 nci maddesi hiikmii meri 
olacaktrr. 

MADDE 28 — Bu kanun nes-
ri tarihinden muteberdir. 

B. E. 

MADDE 26 — Adliye encii
meninin maddeleri aynen 

MADDE 27 — Adliye encii
meninin maddeleri aynen 

MUVAKKAT MADDE — Ad
liye enciimeninin maddeleri ay
nen 

MADDE 28 — Adliye encii
meninin maddeleri aynen 

( S. Sayisi : 87 ) 
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MADDE 28 — Bu kanun hiikumlerinin tat-
bikma Adliye, Dahiliye, Maliye, Giimruk ve inhi
sarlar ve Ziraat vekilleri memurdur. 

19-IV-1934 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. 
Ismet §. Saragoglu Zekai 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
#. K(vya Dr. T. Bii§tu Fuad 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Ali M. Celal 
S. 1. m V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Zr. E. 

MADDE 29 — Bu kanunun hukumlerini yii-
riitmege Adliye, Giimruk ve inhisarlar ve Ziraat 
vekilleri memurdur. 
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MADDE 29 — Ziraat encii-
meninin teklif i aynen 

— 33 — 
Ad. E. 

MADDE 29 — Bu kanun hii-
kiimlerini yiirlitmege Icra Ve-
killeri Heyeti memurdur. 

B. E. 

MADDE 29 — Adliye encii-
meninin maddeleri aynen 

W»|» l .n »e-« I ^ I ••• 
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S. Sayisi: 8 6 
Pamuk islahi kakkinda kanun layihasi ve Ziraat, Maliye 

ve But?e encumenleri mazbatalan (1/340) 
T. C. 

Ba§vekalet 21-X/-JQ35 
Karat lar Miidiuiugil 

Sayi : 6/3463 
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Ziraat vekilligince liazirlanan ve icra Vekideri Heyeknin 1Q-XI-Q35 tarihJi toplantismda 
Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan pamuk islalii kanun layihasi esbabi inucibesile birlikte su-
nulmustur. 

Ba§vekil 
/'. ItwniX 

Ksbaln mucibe 

klusal dokiitna fabrikalarimizin istodijid yiiksek kaliieli paiuuklariu pamuk ziraal iue ehe r i s l i 

bir cok alanlarr bulunan yurdumuzda yet isl irilmesi "upii siiudilik Adana, K&e ve Mskischir, 

Sakarya mmtakalar inda, planla eaUsmag'a, baslaninis ve bu planlarni t a t b i k a h <ia cok ilerlemis-

lir. Simdiye kada r ta tbikina muvaffakiyel elverm/is oian Adana plfinmuz oni'uuiizdeki yil taiua-

men tatbik edibnu-s ve l)ii ybnden iriidiilen amac l ahakkuk etmis o laraki i r . 1KJ7 yi lmda i;-:c lOu't-

ve ttakarya a lan la rmda j)annik ziraati <Ulsiniiik>M• »•<• ni^]ik 1 <irini alnus Imiunaeaktir . Asian;1, miuia-

kasinda ku yilki ekim mevsimi icin yet istirdigimiz yiiksek kaliteli pamuk tubumbiriniu ciftei-

lere da^'itdmasi islerine baslanmis o ldugundau islahcikk 1ekni£'i bakimmcbiii l»az.r kanuni miieyyi-

delerc ibtiyac basil olmustur . 

Pamuk , melczlenmei>e ve dejeuere olma&a (;ok elverisdi 1 >ii* nobat oldu&undau iyi bit' pamuk 

elde etmek icin yiiksek vasiflt bii.* lobum ekilse dabi luinun malisulii di&er bir dejeuere olmus 

tohum malisulii ilo melezlenmekten kurtari lamaz>a istedii>;imiz net ice, elde olunamaz. I>u melezlen-

menin online <>'eciluie yiiksek vasii'h pamuk t o b u m b m n n i kiit liilerile kar i sa rak bozulmamasL icin 

Chrerr evlerinin, pamuk ekiminhi ba/.r t aky ida ta tabi lu tubnas t zarurct i vardi r . Aksi t akd i rde 

biiyiik masraf xc emeklerle yet1stirilen tobumbi.rdan a lmaeak mabsul xv lobum evsafmi kaybede-

(>0o-i o'jbi fabrikalarni istedi^i vasiflarda, panm<hiu yeiistir i lebilmcsi imkaur o r t adan kalkmis ola-

cakt i r . 

B u maksad i temin icin ilisik kanun projesile Ziraat bakan1r£r liizum i>ordiii>-ii a lau la rda 

fabr ika la rn i ibt iyaerna gave, vasiflari muayyen pamuk oesitlerini ekiirocek vo dejeneresansa ma

in olmak icin bu ra l a rda digev eesitlerin okimini yasak edceektir . Mubtclif kalileli pamuk to-

bumlarmin circir lanirken birbir leri le kansniama.si icin ceslflere i^ore Qireirbaneler tayin edilecek 

ve liizum !>brulen a laularda circir evleri kni 'ubu'ak istibsal o lunacak pamuk la r bura la rda cir-

e i r la t i lacakt i r . Bu suret le dejeuere olmadan ve toluimlari birbir ine kar ismadan yiiksek vasifli 

pamuk ekimi tern in olunacakt i r . 

Yurdumuzun yiiksek ekonomik mcnfaat ler i l)a!;i:nT;u!au cok miibiiu bir mabiyet arzeden (Pa

muk islalii isinin) siddetle mubtae oblu^u kanun i mueyyideler in teniitn amacile kaleme alrnan bu 

k a n u n projesi bir an bnee Biiyiik Kaniutayca onaylanmak dilegile suuuUuustur . 
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Ziraat enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 

Ziraat enciimeni 

Karar No. 7 

Ksas No. 1/340 

7.9 NIL I!W 

Yiiksek Re i ss 1 i go 

Ziraa t vekilliginee hazirlanip fera Vekilleri 

ITeyetinin 15 - XT - 19H5 tarihli toplantisinda 

Yiiksek Mccliso sunulmasr karar lasUnlan ve on-

ciimenimize gonderilen paimuk islahi kanun liiyi-

hasi Zi raa t vekili hazir bu lundugu lialde eneii-

menimizde okunup goriisiildu. 

Yurdumuz pam.uk ziraatine en e'verisli mem-

lokctlerden biridir , Trakyada Merie havzasile 

Karadenize akan Yesil, Kizilrrmaklar ve Sakarya 

vadiler inin bazi kisimlarr, Marmara liavzasirmi 

Karaeabey ovasr, "Ego mintakasinin Bakrr, f!e-

diz, Kiiqiik ve Biiyuk Mendros gibi neliirleririin 

ieinden goet igi ovalar ve bilhassa Seyhan ve Oey-

ban nehir lerinin yarattrgr Biiyukeukur ve Yore-

gir oval arc ve Antalya, sarkr ecnubide F r a t ve 

Dicle bolgeTeri ve Rarkta Aras boyundaki Tgdir 

ovalari le; niemlekotimizin gem's ve miibim ve pa-

rn.uk ziraatine elverisli sahalara. malik oldugu go-

riiliir, Hal en 200 000 balya pamukla diinya re-

koltesi ieinde pek kiieiik bir mevkie malik olan 

Tiirkiyomiz planlr ve devamlr b i r pamuk siyaseti 

takibi ilc ve islab edilerek yetistireeegi is tandart 

pamuklar la diinya borsailarTnda yiiksek bir mev-

ki el do etiriege muvaffak olaeagr siiphesizdir. 

Memloketin iktisatea. yiikselmesinde en miiessir 

bir rol oynayaeak olan pamukeulugumuzun inki-

safi iein tohumilarin islahi islerine dcvam edil-

mekle beraber sulama siyasetimizin tatbikatrn-

dan pamuk ziraatimizin en onde faydalanmasi 

siiretile pamuk basrlatimizin miktar itibarilc de 

en az iie misline yiikseltilmesi eneumonimizin oz 

dileklerindendir. Kurulan ve kurulmakta olan 

ulusal dokuma fabrikalarimizni istedikleri yiik

sek vasif ve cesidli pamuklar i bir taraftan yui'd 

ieinde yetistirmek ve miibim bir ihrae maddesi 

olan pamuk iiriiniimuzii drs pazarlarrn istedigi se-

kildc islab etmek yolunda Ziraat vekilliginee 

bir kae yi ldanber i ta tbik edilen planlr ealrsma-

nin verimli netieeleri s i ikranla gori i lmektedir . 

Layiha asagida gosterilen sebeplerle kismen 

degist i r i lerek kabul odilmistir. 

IVirinei maddeye aeik kozalr kaydi konmasile 

yei'li pamnklar bn biikmiin disrnda biral-rilnustre, 

riiinkii, parauk fabrikalarrniT^m bi r kismr ycrli 

kozalarmrzr isle}reeekleri s>'ibi b n n l a n n aeik kozab 

pamukla r la bu arada bnlunmasr rslab edilmis pa-

muklar in soysuzlasnvasma da, scbeb olrnaz. An-

eak y u r d ieinde ekim alaru eok genis olan yerli 

kozalarrn da, islahinin dabi Hiikumetec1 p lana 

al inmasi Eneiimenee temenni edibnektedir . A(;rk 

kozalar in okiminin yasak edilmesei hakkinda. 

bir f ik ra koninustnr . tkinei niaddenin biikiini-

leri baska maddelerle a l akah goriildiigiinden de-

gis t i r i lerek o maddelere (3 ve 5) gecjiriJmis ve 

rslab edilen p a m u k l a n n kar is ip bozulmasTiirn 

(iin'i a l inmak iqm ikinei madde olarak yeniden 

bir madde konmustur . Biitee va/ iyet i dolayrsile 

t a tb ik i pek giie goriilon lie fin ^ii madde ka ld i rd 

mTstir. 

Yeniden ac^laeak fabrikalai-rn tabdide tabi tu-

lulmasi tesviki sanayii alakadar eden m(vvznlardan 

bulundugnndan liizumln goriilmeyen son frkra 

lie b i r l ik te kaldirrlniistrr. Ala kali goriibnesi ba-

kirnnidan besinei madde kaldrrr larak dordiincii 

maddeye eklenmistir . Zi raa t vekilliginin Tslah 

maksadi le eifteiye saf tobnnduk vermesine. ve 

eiftei elindeki tobumluktan ar t ik lar r almasT liii— 

kiiuderini lasryan besinei madde konulnmstui ' . 

Ta tb ika t t ak i giieliigii ve eifteiye onernli bir 

fayda vermeyeeegi dfisiineesile al tniet madde 

ikaldirila.rak yerin^. vine altmeT madde olarak 

mevsimle alakasi bakmirndau d a r bir zaman-

da bit ir i lmesi gereken tobuni dagitma islerinin 

kolaylrkla basa rdmas i ie.iri bu islerin ar i i r rma ve 

eksiltme kanununuu drain da bTrakdinasina ve 

mabal l iu orfii adet ler i dolayrsile p a m u k tobuniu 

iiretme eiftliklerinin amelesine a vans verebile-

eegine dai r hiikiimleri tas iyan madde konmuslur . 

Li izumsuzlugundan dolayi sekizinei madde 

kaldirxlmistrr. Havaleleri mueibince Maliyo on-

(S. Sayisi ; 86) 
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ctimenine gonderilmek iizere Yiiksek Reislige su-
nulur. 

Ziraat E. Reisi 
Izmir 

H. Koken 

Aza 
Kirsehir 
A. Esen 

M.M. 
Manisa 

Yasar Ozey 

Aza 
Seyhan 

Tevfik Tarman 

Katib 
Bolu 

Aza 
Bolu 

M. Kuzay 

Aza 
Maras 

M. Ural 
Aza 

Ankara 
H. Qirpan 

Aza 
Manisa 

K. Akekeu 

Aza 
Konya 

C. Tekin 
Aza 

Seyhan 
0. Biger 

Aza 
Sivas 

Ismail TJgur 

Aza 
Balikesir 
R. Selguk 

Aza 
Bursa 

Sekibe hotel 

Aza 
Ankara 

M. Ay ash 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 
Karar No. 31 
Esas No. 1/340 

Yiiksek Reislige 

10 - 1 - 1936 

Basvekaletin 21 tesrinisani 1935 tarih ve 
6/3463 sayili tezkeresile Biiyiik Meclise sunulub 
Ziraat enciimenince miizakereden sonra enciime-
nimize tevdi kilman pamuk islahi layihasi, Ziraat 
vekili ve Maliye vekaleti muhasebat umum mii-
diirii bulundugu halde tetkik ve miizakero edildi. 

Pamugun islahi; bu ihrac, malimizm degerini 
yii'kseltecegi gibi biiyiik fedakarliklarla kurulan 
.milli fabrikalarm iyi pamuk ihtiyacini da karsi-
liyaeaktir. Ve biitiin bunlar, en genis yurdas kiit-
lesi olan miistahsile refah verecektir. Layiha ile 
pamugun ziraati ve gekirdeginden ayrilmasi ame-
liyesi bir <jok kayidlara tabi tutulmakta ise de 
bunun islah icin zaruri olan hadlerin asgarisi 
oldugu goriilmiistiir. 

Enciimenimiz layihayi esas itibarile kabul 
etmis ve maddelerin miizakeresinde birinci mad
deyi Ziraat eneiimeninin tadili vecjiile kabul et-
mistir. 

Layihada memnu mintakalara soysuz tohum-
larin girmesi alelitlak mcnedilmistir. Enciimeni

miz transit suretile buraiardan soysuz pamuk 
gegirmek zaruretini derpis etmis ve vekaletge de 
bu cihet tasvip edilmis oldugundan ikinci mad-
deye bir salahiyet hiikmii konuimiistur. 

Layihanin altmci maddesi vekaletc,e satin ali-
nacak pamuk tohumlarmm alinma sekli ile pa
muk amelesine verilecek avans miisaadesini ih-
tiva etmektedir. Enciimenimiz maddeyi mali mev-
zuatimiza uygun bir sekilde tadil etmistir. Ay-
rica layihanin diger maddelerinde ufak ibare 
tadilleri yapilmistir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 
Maliye En. Reisi M. M. Katib 

Bayazid Isparta (Jankirr 
Ihsan Tav Kamdl tlnal M. Onsay 

Aza Aza 
Izmir Malatva 

Aza 
Kars 

0 Kuntay 
Aza 

Manisa 
Tahir Hitit 

K. Dursun M. Nedim Zabct 
Aza 

Diyarbekir 
Huriye Oniz 



Biitce encumeni mazbatasi 

T. M. M. M. 

Jiillce encumeni 

'Mazhafa No. 70 

'Emu No. 1/MO 

17 - I - V):u; 

Yuksek Jteisli^e 

1'aniilk rslalima, (lair olup Basvckalel in 21 Irs-

i-inisanL 1985 t a n k ve (J/:M-(>)5 sayili iezkcivsile 

Yiiksek Aleeiiso suuulau kaniui layihasi Zi raa l 

ve, iMaliyc eiH-uinenleriuin mazbalalariJe birlilkie 

eiieu/monirnize, v('i*iImis oimakla Ziraal vckiii Alibi-

lis Krkmoii buliiudu&u liable okundu ve. konusul 

dn. 

I'M layihaiiin lia/a rlanniasmi icab ell iren se-

bebler hakkmda, Ziraar vekili iarafiudan i/a.li 

oliunm dusihieeler yerin<ie g-orubniis ve la.yili-a en 

eumenimizee esa.s i-iibunle muvafik g'orulerek 

Maliye eneiiiiiieniniii liaxirladigr niel'm oiuui>u v;\-

bi kabul rdiliinslir. 

(Tumi layiu edileeek sal f)ainnk lobunnimu; 

ckiltnesi Ziraal vekfsb'l lure tesbit, ve il;1u edileeek 

nolevlcnle. aeil i/alarm ekilmesi ve lial.a 
.1. . . lai'ili 1)11 Hol^ekM'f Dcs vie/, iiicii-cdcii a / mesah 'Ue 

ekilmesi nienedileee<Jiiie ve bunu mneyyei ce>:;ii 

iiiikunih i'de konuimakla oimasma i^ire eiiciimrni-

iiiizci; ibin iai'/.inin bu ineiiHiuiyet.iii siimu! fum 

u'ireeek tmntakala rda suivli icrasi iizerinde ;lu-

ruldu. Ziraal vekili lialkiu bu <ribi vasaklan oe-

reumesi linsusuuun ebemnuyetle giiz buiimle tu 

tulaca^iin ve ilatuu g-azel.elei'den baska, sureller-

le do ve e/, cuniie alakadar kby ikt iyar lieyetlerine 

yazib olarak tebligal ii'asi suretilo do yapilmasi 

ieab edocegi seldhide eiieiimenimizee izbar odlleri 

l.enieiinileriu "Jia/.ai'i dikkale abnaeagaiii i i";uIf. 

(••Uigandeti layihada buna da if ayriea biikiiiuler 

konulmasma iiizimi ^briilniemislir. 

X mum? lieyetin tasvibine konulmak iizere 

Yiiksek lteislige. siinuldu. 

\L V. M. M. Kalib 

isparia, Tra,b/on Istanbul 

Miih'crn-iu ('usal, NVrr/ Ihnj A\ (')I/HICII 

riorum iOdirne (iiiniiisane 

I'ljUl'iih t~Ui.br i Al.tjiil /*', !(<ill<tl;kiran IK tfakari/a 

Izmir <!azi Anle|) Mardin 

A', 'nunc A II. Ai/cnh-M. It. Itrhit 

Mus Mils Seyban 

H, (Jiloijlu. ;S' Alinndii Naci I'lldciii:: 

Sivas V'ozjji'ad 
h'c-msi (Ulicr S. Icn;-: 

i l O K T M i r i - i N TMKLlhM 

I'a-nuik tslaht i:<niir>i h'tjiiluixi 

M A D D E 1 ~— Zi raa t vekalet i gerekl i g'ordii-

gii a lan ia rda ekilecek partiuk qesitlerini t ay in et-

meg'e ve bu cesitlerden baskasmm ekimini ya-

sak etmeg'C cal:iMyetiiiiir, Bu hus-ista Iktiaarl 

vekale t in in miitaleasi alrair, 

7di ;AAT KNCUMMNiNiN .DF/JiSTMliSi 

L'am.uk tslaht kanuu layihasi 

MADDE 1 — Dokuma fab r ika la r imn ve dis 

p iyasa la rm a r a d i k l a n vasiflarda p a m u k yetis-

t i rmek bakxmmdan tk t i s ad vekil l iginin miita 

leasi a lmd ik t an sonra Zi raa t vekil l igi gerekli 

g'ordugu a lan ia rda ekilecek acik kozali pamuk 

cesitlerini belli etmege ve bu cesi t lerden baska 

acjk kozal i larra ekimini yasak e tmege sala-

hiyetl idir . 

Zi raa t vekil l iginin saf p a m u k tohumu ek-

t i recegi bolgelerin s m i r l a n d i smda bu smirlar-

d a n bes yiiz met reden asagi uzak l ik ta bulu-

n a n yerlere acik kozali p a m u k cesidinin ekil-

mesi yasakt r r . 

(S, Sayisi : SCI1) 
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MA I J LYE ENCtlMEN IN IN J )Ell I$T I R.L$ L 

Pamuk plain kanun layihasi 

MADDE 1 — Dokuma fabrikalarmm ve dis 
piyasalarm aradiklan vasiflarda pamuk yetis-
tirmek bakimmdan ktisad vekilliginin miitale-
asi alindiktan sonra Ziraat vekilligi gerekli 
gbrdiigu bolgelerde ekilecek agik kozali pa
muk gesitlerini tayin etmege ve bu gesitler-
den baska agik kozalarm ekimini yasak etme
ge salahiyetlidir. 

Ziraat vekilliginin saf pamuk tohumu ek-
tirecegi bblgelerin smirlan dismda, bu smir-
lardan bes yiiz metreden asagi uzaklikta bulu-
nan yerlere agik kozali pamuk gesidinin ekil-
mesi yasaktir. 
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MADDE 2 — Ziraat vekaletinin tayin ede
cegi pamuk ekimi alanlanndaki girgir evleri 
vekaletin her biri igin tayin edecegi pamuk 
ge§itlerinden baskasmi girgrrlayamazlar. Zi
raat vekaleti gerekli gbrecegi yerlerde diledi-
gi girgirlardan saf pamuk tohumlanni piyasa 
fiati iizerinden satin alabilir. Bu takdirde bu 
tohumlar sahibleri tarafrndan baskalarma sa-
tilamaz. 

MADDE 3 — Ziraat vekaletinin tayin ede
cegi pamuk ekimi alanlarmda yetistirilen ye-
ni gesit gigit, kiitlii ve pamuklardan satilama-
yip iireticiler elinde kalanlar gereken zaman-
larda Hiikumetce satm almir. 

MADDE 4 — Ziraat vekaleti gerekli gor-
diigu alanlarda yeniden kurarak veya kira 
ile tutarak girgir evleri isletebilir. Buralarda 
mevcud diger girgir evlerinin isletilmesi ve ye
niden girgir evi kurulmasi Ziraat vekaletinin 
iznine bagkdlr. Ziraat vekaleti bu alanlarda 
pamuk alls verisinin kiitlii halinde yapilmasi 
mecburiyetini koyabilir. Qirgir evlerinde bu 
kiitliiler girgirlanir, balyalanir. 

MADDE 5 — Ziraat vekaletinin qirqir ev
lerinde gekilen gigitler vekaletce alakonur ve 
oradaki piyasa fiati iizerinden krynietlendirile-
rek mahalli rayice gore girgir bedelile mahsu-
bu yapilir. Fazlasi para olarak mal sahibine 
verilir. @irgir bedeli tohum parasi tutarmi ge-
qerse aradaki fark mal sahibinden alinmaz. 

(S. 
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MADDE 2 — Saf pamuk tohumu ekilen bol-
gelerde Ziraat vekilliginin gesidini belli ve ilan 
edecegi pamuklardan baska diger gesid agik 
kozali pamuk tohumu ve gekirdekli pamuk-
larm disardan bu bolgelere sokulmasi ve bunla-
rm o bolge iginde her hangi bir yerde muhafa-
zasi, bir yerden diger yere nakli, alim satimi 
yasaktrr. 

MADDE 3 — Ziraat vekilliginin belli ede
cegi pamuk ekimi alanlanndaki girgir evleri 
vekilligin her biri igin belli edecegi pamuk ge-
^itlerinden baskasmi girgirlayamazlar. 

Ancak Ziraat vekilliginin her hangi bir gir-
gir evi igin belli ettigi pamuk gesidinin gekir-
dekli pamuklan tamamen gekildigi ve girgir 
evinden gikanldigi vekilligin salahiyetli me-
murlannca tetkik ve tesbit olunduktan sonra 
vekillik o girgir evine baska gesid gekirdekli pa-
mugu girgirlamak igin izin verir. 

MADDE 4 — Ziraat vekilligi gerekli gordii-
gti alanlarda yeniden kurarak veya kira ile 
tutarak girgir evleri isletebilir. 

Ziraat vekilligine aid Qirgir evlerinde gekilen 
gigitler vekillikge alakonabilir. Bu takdirde bu 
gigitler oradaki piyasa fiati iizerinden kiymet-
lendirilerek bedeli mahalli rayice gore girgirlama 
iicretine mahsub edilir. Fazlasi para olarak 
mal sahibine verilir. Qirgirlama iicreti tohum 
parasi tutarmi gegerse aradaki fark mal sahi
binden almmaz. 

MADDE 5 — Ziraat vekilligi gerekli go-
recegi yerlerde diledigi girgir evlerinden veya 
sahislardan saf pamuk tohumlarinm bir kismi-
ni veya tamammi satin almagi liizum gordiigu 
takdirde, sahibleri, bu tohumlardan kendi to-
humluk ihtiyaglanndan artan kismmi, piyasa 
fiati iizerinden Ziraat vekilligine satmaga mec-
burdurlar. Ziraat vekilligi her hangi bir sekil-
de elde ettigi saf pamuk tohumlarmi gerekli 
gbrdiigii bolge giftgilerine maliyet fiati iizerin-
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MADDE 2 — Saf panrnk tohumu ekilen 
bolgelerde Ziraat vekilliginin gesidini tayin ve 
ilan edecegi pamuklardan baska diger gesit 
agik kozali pamuk tohumu ve gekirdekli pa-
muklarm bu bolgelere sokulmasi ve bunlarm 
o bolge iginde her hangi bir yerde muhafazasi, 
bir yerden diger yere nakli, alim satimi ya-
saktir. 

Ziraat vekaleti; gerekli gordiigu yer ve za-
manlarda, saf pamuk tohumu ekilecek bblge-
lerden, sanayi ve ihracat maksadile bozulmus 
agik kozali pamuk tohumunun veya gekirdekli 
pamugun, tayin edilecek sartlara uygun ola-
rak hazirlandigi takdirde gegirilmesine miisa-
ade edebilir 

MADDE 3 — Ziraat vekilliginin tayin ede
cegi pamuk ekimi bolgelerindeki girgir evleri 
vekilligin her biri igin belli edecegi pamuk ge-
sitlerinden baskasmi girgrrlayamazlar. 

Ancak Ziraat vekilliginin her hangi bir gir
gir evi igin belli ettigi pamuk gesidinin gekir
dekli pamuklan tamamen gekirdegi ve girgir 
evinden gikanldigi vekilligin salahiyetli me-
murlarmca tetkik ve tesbit olunduktan sonra 
vekillik o girgir evine baska gesit gekirdekli pa-
mugu girgirlamak igin izin verir. 

MADDE 4 — Ziraat vekilligi gerekli gbrdiigu 
yerlerde yeniden kurarak veya kira ile tutarak 
grrgir evleri isletebilir. 

Ziraat vekilligine aid grrgir evlerinde gekilen 
gigitler vekillikce alikonabilir. Bu takdirde bu 
gigitler oradaki piyasa fiati iizerinden krymet-
lendirilerek bedeli mahalli rayice gore cirgirla-
ma iicretine mahsub edilir. Fazlasi para olarak 
mal sahibine verilir. Qirgrrlama iicreti tohum 
parasi tutarmi gegerse aradaki fark mal sahibin-
den alrnmaz. 

MADDE 5 — Ziraat vekilligi luzum gorecegi 
yerlerde diledigi girgir evlerinden veya sahislar-
dan saf pamuk tohumlarmm bir kismmi veya 
tamammi satm almaga liizum gbrdiigii takdirde, 
sahipleri, bu tohumlardan kendi tohumluk ihti-
yaglarmdan artan kismmi, piyasa fiati iizerin
den Ziraat vekilligine satmaga mecburdurlar. 
Ziraat vekilligi her hangi bir sekilde elde ettigi 
saf pamuk tohumlarmi gerekli gordiigu" bolge 
(jiftgilerine maliyet fiati iizerinden satmaga veya 
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MADDE 6 — Ikinci, ugiincu ve dordiincu 
maddelere gore Ziraat vekaletinin eline gegen 
gigitlerin tohumluga yarayani tohumluk olmak 
iizere, tohumluga yaramayani kirildiktan ve 
yagi gikanldiktan sonra kiisbe halinde hay-
van yemi olmak iizere giftgilere parasiz veri-
lebilir, 

MADDE 7 — Bu kanunun hiikiimlerine ay-
k m hareket edenlerden mahalli idare heyetle-
rinin kararile 100 liradan 500 liraya kadar pa
ra cezasi almir. Ilgili fen memurlarmin verece-
gi raporlar iizerine, mahalleri idare heyetlerin-
ce ittihaz olunacak kararla, tayin edilen gesit-
lerden baska diger pamuk gesitlerini veya ka-
risigini ekenlerden bu ceza alinmakla beraber 
tarlalarmdaki pamuklan da masraflan kendi-
lerine aid olmak iizere hemen sokiiliir. Bu 
masraf sahibi tarafmdan verilmezse Ziraat ve-
kaleti biitgesinden odenir ve tahsili emval ka-
nununa gore kendisinden almir. 

MADDE 8 — Bu kanunun nasil tatbik olu-
nacagi bir nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 9 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hukumlerini ye-
rine getirmege Dahiliye, Iktisad ve Ziraat ve-
killeri memurdur. 
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den satmaga veya bu tohumlari o bolgedeki soy-
suzlasmisi acik kozali pamuk tohumlarile basa-
bas degistirmege izinlidir. 

MADDE 6 — Bu kanuna gore Ziraat vekilli-
gi tarafmdan satin almmasi ve satilmasi gere-
ken islah edilmis pamuk tohumlarrnrn alim ve 
satmii 2490 sayili arttirma ve eksiltme kanunu-
na tabi degildir. 

Mahalli orf ve adetler dolayisile mecburiyet 
vukuunda Ziraat vekilliginin pamuk tohumu 
iiretme giftlikleri pamuk amelesine avans vere-
bilirler. 

MADDE 7 — Bu kanunun hiikiimlerine ay-
kiri hareket edenleden mahalli idare heyetleri-
nin kararlarile yiiz liradan bes yiiz liraya kadar 
para cezasi almir. 

Ziraat vekiligince belli edilen cesidlerden 
baska pamuk gesidlerini veya kansigmi ekenler
den bu ceza alinmakla beraber ilgili fen memur
larmin verecekleri raporlar iizerine mahalleri 
idare heyetleri kararile, tarlalarmdaki pamuk-
lar da masraflan kendilerine aid olmak iizere 
hemen sokiiliir ve yok edilir. 

Bu masraf sahibi tarafmdan verilmezse Zi
raat vekilligi biitgesinden odenir ve tahsili em
val kanununa gore kendisinden almir. 

MADDE 8 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hukumlerini yeri-
ne getirmege Dahiliye, Iktisad ve Ziraat vekil-
leri memurdur. 
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bu tohumlari o bblgelerdeki soysuzlasmis agik 
kozali pamuk tohumlarile basabas degistirmege 
izinlidir. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince satm alm-
masi ve satilmasi icab eden pamuk tohumlan-
nm alim ve satimi ilana liizum olmaksizm pazar-
lik suretile yapilir. 

Mahalli orf ve adet dolayisile Ziraat vekale-
tinin liizum gorecegi yerlerde pamuk tohumu 
iiretme gigitlikleri, pamuk amelesinin yevmiye-
lerine karsilik olarak muhasebei umumiye kanu-
nunun 83 ncii maddesinin A fikrasma tevfikan 
mutemetlere bes bin liraya kadar avans verile-
bilir. Bu avanstan ancak giftlik idare heyetleri-
nin kararile mutemetler taraf mdan tediyat yapi
lir. 

MADDE 7 — Bu kanun hiikiimlerine aykrri 
hareket edenlerden mahalli idare heyetlerinin 
kararlarile yiiz liradan bes yiiz liraya kadar para 
cezasi almrr. 

Ziraat vekilligince tayin edilen gesitlerden 
baska pamuk gesitlerini veya kansigmi ekenler-
den bu ceza almmakla beraber ilgili fen memur-
larmm verecekleri raporlar uzerine mahalleri 
idare heyetleri kararile tarlalarmdaki pamuklar 
da masraflan kendilerine aid olmak uzere he-
men sokulur ve yok edilir. 

Bu masraf sahibi tarafmdan verilmezse Zira
at vekilligi biitgesinden odenir ve tahsili emval 
kanununa gore kendisinden almir. 

MADDE 8 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hiikiimlerini yeri-
ne getirmege Dahiliye, Maliye, tktisad ve Zira
at vekilleri memurdur. 
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