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I : 76 3-6-029. C : '. 
1 - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse .,, 
Kazan paşanın riyasetlerile akdol»*narak p -J, 

Maraş Mebusu Nurettin Beyin vefat ^etti^l ! 

tebliğ t e merhumun hatırasına httrmeten bir 
dakika sükût edildi. 

Müteakiben ruznameye geçilerek üç kı*>a 
tefsir ve bir kıt'a madaly% İle t # lif » İ z b e s i 
müzakere ve kabul olunduktan acw4 Sariyi 
Devlet Deavi Dairesi Reisliği ve Şurayı Devlet 
Âzalı|ı intihabı icra edildi. 

Şose ve köprülere, Samsun Sahil Demir 
yolları Şirketinin hisse senetlerine, Ankara 
şehri İmar Müdürlüğüne, Şark menatıkında 
muhtaç zürraa tevzi edilecek erazrye, tedariki 
vesaiti nakliye komisyonlarına, isfcâjı kanûnja-' 
nun tadiline .müteallik kanun lâyihaları 
müzakere ve kabul ve teneffüs için celse 
tatil edildi. 

İkinci celse 
Kazım Paşa tarafından açılarak tuz kanun 

lâyihasile amenejman işlerinde müstahdem 
memurlira, Muş Vilâyeti teşkiline, kaçakçılı

ğa, maarif vergisine, maaşatm tehit ve teadülü 
kadjı$una, f eşebbttsatı sınaiye Tttrk Anonim 
Ş irk ine , İüyttk Millet Meclisi 1929 bütçe
sine, ziraat makinelerine, Türk - Alman muahe
desine, 1939 bütçe kanunu lâyihasına bir madde 

'tezyüi*^ .Pevlet^ alâkaları katedilen Devlet 
nj^mur&rı&a^ai lievfct ailelerine verilecek ik-
râmiyeye,1J|lttkaİi';Şe^»i otomatik telefon san
tralına, 1927 mali senesi nihayetine kadar Milli 
Hükümet bütçelerine müteallik borçlara, evrakı 
nakdiyenin ihtiyatlarile değiştirilmesine, tapu 
kayıtlarından bazılarının tasfiyesine mütedair 
kanun lâyihaları müzakere ve kabul ve gazete 
primleri hakkındaki kanun layihası encümene 
teredi Tef4£&n^i;celsede yapılan intihap neti
cesi tebliğ olunduktan ve bir zatın affi hakkın
daki macbata kabul olunduktan sonra Pazartesi 
günü toplanılmak üzere tatil edildi. 

Kâtip 
Denizli 

ti. Rüştü 

Kâtip 
Yozgat 

Avni 

Reis 

Kâzım 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1 — Aydın ve İzmir - Kasaba ve temdidi 

demir yolları idaresile âktolunan mukavele
namelerin tasdiki hakkında ç̂ y numaralı 
kamili lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümenlerr 
mazbataları ( Ruznameye ) 

2 — Kabahatlerin aftt ve başı cürümlerin ta
kibat ve cezalarının teciline dair olan kanunun 
tatbikatradaki tereddütlerin tefsirine dair gfö 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Ene». 
meni mazbatası ( Ruznameye ) 

BİRİNCİ €ELSE 
Açılma saati: 15.10 

Reis — Kâzım Paşa 
Kâtipler: Süreyya Tevfik B. ( TOKAT ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ 

R e i s — Celseyi açıyorum efendim. 
3 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/ — Kabahatlerin affı ve bazı cürümlerin 
takibat ve cezalarının teciline dair olan kanu
nun tatbikatindaki tereddütlerin tefsirine dair 
_gjç numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
EncümeM mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kabahatlerin affı ve bazı cürümlerin takibat 

ve cezalarının teciline dair 1441 numaralı 

kanun tatbikatta bazı tereddütleri mucip oldu
ğundan keyfiyetin tefsiri hakkında Adliye 
Vekâletinin iş'anna atfen Bş. V. in 2-6-1929 
tarih ve af̂ ö numaralı teskeresi encümenimize 
havale edilmekle tetkik olundu. 

Adliye Vekâletinin tezkeresine nazaran, 
Türk ceza kanununun ikinci kitabının birinci 
babının (geçen fasıllar arasında müşterek 
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İ : «76 '-'-&fetttfr C ; t 
htikömler ) serlevhah dördüncü faslı tecilden 
isttsttr *dtlett' suçlar meyanında mürideriç 
bkhıl#flam»STndan * dolayı bu faöıl hükmömin 
tşelte i^vÖlüi>^maA^ı*âa^le1reddöt edilmekte 
bBİurjtfuğundan hatalı : b» 'İelâkkıye mahal 
ka!nwmak özere keyfiyetin tefeiri istenmektedir. 
Encümence icra edilen tetklka^jve-müzâkerat 
netkfşâtıde: me^^a^^edi le^dor^ncü fasıl 
^ni^tlUİ MlmıŞj' havi olmayıp Şeridinden 
evı^e^tİ faşıjlardg , yazılı, cürümlere, münatıf 
o^^psiâ^R matu|un ;aJeyh j olâ ı fasıllarda 
yazılı çüMnıîer ise tecilden ^çahaten istisna 
edilmiş ve 1441 numaraİı J^nurtdaki tecil 
dahi hükme muzaf olmayıp cürümlere izafe 
kıiı^ttf öMağundan M sarih" faz!yet;karşısın
da tereddide mâlıat* bâîti««ıadığı cihetle 
keyfiyetin tefsire muhtaç olmadığına ittifakla 
karar verilmiştir. Hey'eti Umümiyeıiİn tasvibine 
arzoluntır. t 

r . Ad.En. R. 
- Manisa / / 

Mustafa, Fevzi 
I|ois — Mazbatayı kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 
* 2 ~~ Yabanî ve ehli ağaçların aşılanması 

hakkında 3 j g numaralı kanun lâyihası ve İkti
sat, Dahiliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (1] 

Refs — Bü lâyihanın müzakeresine başlı
yoruz. Müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
ler .:. Kabul etmiyenler.'.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti' uıhumiyesi hakkında nriitalea vârmı? 
Maddelere-'geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler ... Kabul 'edilmiştir. 

Yabani ağaçların aşılanması hakkında kanun 
MADDE 1 — Devlet ormanlarında bulunan 

yabani zeytin, rharnup, badeni, elma, ahlaî  üvez 
kızılcık, anç, güvem, kestane^ rnenengiç," îdris, 
incir, fİlarya ve saire gibi i^banî ağaçların 
aşıianınası 'İktisat Vekâletinin Ate böş arazide 
muayyen bir kıt'a dahilindeki yabanî ağaçların 
aşılanmağı da vilâyetlerin- müsaadesine bağlıdır. 
İktisât VeMtfetittce yaptırılan* fetkikat neticesin
de^ f akaçların aşılanması tensip ve alâkadar 
^i&y&lere stebHğ edilen DeLVİetfOrinanları aksa-
mındaki ağaçların* • aşıknmasiî için de. vilâyet-

'-{•$••263 numaralı > matbua^zaptınsenana 
merbuttur. 

ierc* müsaade olunur. Ancak bu müsaadeler 
de ı toMtîete bfkiirilir. 

Rfets -— Maddeyi kabul iedMıler ... Kabul 
etmiyenler: ..; fKaM edilmiştir. 

MADDE 2 '— Devlet ormaniarındaki yaba
nî ^a^arın İktisat Veftâîetince imar W aşılan
masına müsafede edıhfıek fçîn muhtevi bîdutu 

a g a ^ i n ^ n aşağı yüzde elHsinînlmar veja^an-
ma^a elverişli ve imar olunduğu surette 'yemiş 
verebilecek halde olması fcmdnv Ormanın 
tarlaya tahvili halinde kaynak siifan kurumak, 
heyelan- ve seylap ve çığ tehlikeleri tilmak 

gibi mahzurlar bulunmaması ve ormanın yemî-
Şİndişp istifade edilecek ağaçlara inhisarı halinde 

ve^minjn dahi.ia^aolac&ğınm hesap neticesi 
tahaklçr̂ c, etmesi şarttır^ Muhtevi plduğu ağaç
ları fundadan ibaret bulunan devlet, ormanla
rında, aşılanmaya kabiliyeti daha az miktarda 
ağaçlar buiunsa bile imarına müsaade olunur. 

ıBeis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edibniştir. 

MADDE 3 — DeVlei ormanları îe boş ara-
zide muayyen bir kıta dahilindeki yabanî 
ağaçları aşılamak isteyen kirnsê  istediği parça
nın hudut yemevkipi ve ne gibi şartlar dahi
linde imar edeceğini beyan eden bir istida ile 
ormanın bulunduğu kazanın en büyük mülkiye 
memuruna müracaat eder. ^Müracaat tarihini 
gösterir kendisine bir ilmühaber yerilir. İste
yenler müteaddit olursa istidaları şıra île 
deftere' yazılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Üçüncü madde mucibince 
verilen istidalar eri büyük mülkiye memuru 
tarafından orman ve bulunmadığı takdirde 
ziraat dairesine verilerek orman veya zirâat 
memurları tarahndah imarı istenen yerin kşşfi 
icra ve-ormanın mahiyetini ve ağaçlarının 
adet ve cinslerini ve bu cinsler arasında 
ne kadar aşıya kabiliyetli ağaç bulunduğunu 
ve eb'at ve hacimlerile değerlerini ve o yerin 
mey vah ağaçlara tahsisi halinde senelik vere
ceği bâSflatın miktarını gösterir ; mukayeseli 
bir fapdP ile afazi vaziyetini gösterir bîr harita 
veya muntazam bir krokisi tanzim olunarak 
iktisat Vekâletine gönderilir. 

Raporda, imar edilecek sahadaki aşılanacak 
ağaçların budanmasından Ve arazinin temizlen-
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mesi için çıkarılacak ağaçların göğde ve 
dallarından ne kadar kereste ve odun veya 
kömür yapılabileceği de ayrıca tayin edilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 5 — İktisat Vekâletince bu rapor 
ve harita veya kroki tetkik edilerek yapılan 
keşfin usulüne uygun ve ormanın yemişinden 
istifade edilecek ağaçlara kalbi daha faideli 
olduğu; anlaşıldığı surette ruhsatname verilmesi 
vilâyete bildirilir. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE O — Muayyen bir yeri birden 
fazla isteyenler olur ve bunlarda ayni günde 
müracaat etmiş bulunurlarsa müraccah usul ve 
şeraite riayeti teklif, eden tercih olunur . Mü
reccah usule riayeti teklif edenin müracaatı 
muahhar ise mukaddem müracaat sahibine 
ayni usulü kabul etmesi teklif olunur . Razı 
olduğu takdirde kendisine, aksi takdirde 
muahhar müracaat edene ruhsat verilir . 

Reis— Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir . 

MADDE 7—-Köylüler tarafından köyler civa
rında bulunan ve Devlete ait orman veya ara
zide olan yabanî ağaçları aşılamak isteyenlere 
toplu olarak yukar-ıdaki şartlara göre ruhsatna
me verilir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Sahipli yerlerde bulunupta 
aşılandığı halde daha çok faide temin edeceği 
mütehassıs memurlar tarafından tahakkuk edip 
vekâletçe tasdik olunan yerlerdeki yabanî ağaç
ların aşılattırılması mecıırî kılınabilir. Bu ağaç
lar için lüzumu olan iyi cins aşı kalemlerini 
Hükümet meccanen vereceği gibi gezginci aşı 
ustaları kullanarak ağaç sahiplerine de aşıcılığı 
öğretir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9-^-Aşılanmağa ayrılmak üzere bir 
şahsa verilecek orman parçası üç dönümden az 
ve iki yüz dönümden fazla olamaz . Ancak 
aldığı ruhsatnameye tevfikan muayyen müddet 
içinde aşılama ameliyatını muvaffakiyetle ikmal 
edenlere yanında bulunan ormandan aynı şartlar 

İ9£Ö C : 1 
içinde yeni bir parça için tercihan ruhsatname 
verilir . Malî iktidar ye fennî ihtisaslarını 
Hükümetçe talep edilecek vesikalarla ispat eden 
şirketlere yukarıda beyan olunan iki yüz dönü
mden fazlası için de ruhsat verilmesi caizdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler v . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 •— Aşılanmağa ayrılacak par
çaların etrafına, masarifi) ruhsatname alana ait 
olmak üzere, ruhsatname itası tarihinden niha
yet üç ay içinde hudut işaretleri koydurulur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Aşılama..ameliyesinin en 
çok üç sene içinde bitirilmesi şarttır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir, 

MADDE 12 — Ruhsatnamenin verildiği 
tarihten başhyarak bir sene içinde imar ve 
aşıya başlanmamış olursa, ruhsatname, ihtar 
ve protesto gibi hiç bir muameleye ve hükme 

• hacet kalmaksızın, ruhsatnameyi veren makam 
tarafından geri alınır. Şayet bu yüzden tahri
bat vuku bulmuş ise bunlar da ruhsatname 
sahibine hükmen tazmin ettirilir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Ruhsatname sahibi. şldığı 
parçada boş yerler mevcut olur ve bu yerlerin 
ihyaya kabiliyeti orman veya ziraat memurla
rınca tespit edilirse buraları kendi parçasından 
veya ormanın müsaade edilecek diğer cihetin
den tedarik eyleyeceği yabanî fidanları dikmek 
ve tımar ve aşı yapmak stıretile doldurmağa 
mecbur tutulur ve bu cihet ruhsatnamede 
gösterilir. 

Reis -—Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — İslâtı ve terbiyesi arzu 
olunan ağaçların tımarından ve temizletme 
için çıkarılan ağaçların göğde ve köklerinden 
kesilecek ve yapılacak kereste veya odun ve 
kömür miktarile bunların hangi mevsimde ne 
kadar müddet içinde ve ne şerait dahilinde 
yapılabileceği ruhsatnamede gösterilir. 

Reis.-— Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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'-'»*î?MADDfe:*ÜÖ *~ Kesine ve femiEieme 
neticesinde yapılacak kefeste, odun ve kömür 
ormanın bulunduğu mırrtaka • tarifesindeki 
bedelin nısfına tabidir.' Ancak bu suretle elde 
edilen kereste, odun ye. kömürün ormandan 
çıkarılabilmesi aşı ameliyatının ikmaline müte
vakkıftır. İmar ve a§jiya başıamalct'a beraber 
aşıyı fkmaİ' etmeden evvel elde edilen kereste, 
oâün^ve kömürü çıkarmak isleyenlere tarifeye 
göre dört misil bedel üzerinden t>ir banka 
teminatı alınmak şartilç müsaade olunabilir. 
Üçüncü sene nihayetinde aşı ikmal olunmadığı 
jakdirçle'ruhsatname münfesih olmakla beraber 
mevcut kereste, odun ve köıftürler müsadere 
ve şayet daha evvel bunlar çıkarılmış ise-
alınan teminat mukabili bilâ hüküm derhal 
irat kaydedilir ve ayrıca- vukua gelmiş zarar 
ve ziyan dolayişile 12 inci maddeye tevfrkan 
muamele olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-. 
ler ..1 Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Ruhsatnamesi ibtal edilmiş 
bir parça evvelki ruhsatnamedeki müddetle 
ve ayni şartlarla yeni taliplere verilebilir.} 

f Reis ~ Kabul edenler . v r Etroiyenier ... 
Kabul edilmiştir. 
"r MAPDE 17 — Üç sene nihayetinde ruh
satnamesi mucibince imar vie aşı ameliyatını 
muvaffakiyetle ' bitirmiş olanlar aşıladıkları 

> ağaçların arazisi île birlikte kendilerine temliki 
içnin. istida ile mahallin £n; büyük mülkiye 
memuruna müracaat ederler.! Bu müracaatlar 
üzerine orman veya ziraat nıemurları veya 
İktisat Vekâletince tâyin edilecek mutahassıs 
ve, müfettişler * marifetile maîiâllinde*4mar ve 
aşının hüsnü suretle yapılıp, yapılmadığı ve 

.rahşatimme .ahkâmına tamamen riayet r edilip 
edemediği ve diğer^ devlet ormanlarına bir 
g$|<İ Jecavüz rvukubulup bulmadığı tetkik 
ye $tr raporİ% tespit olumu;, ^Raporlar ' yi'îâ-
yeUerdejh İktisat Vekâletine gönderilir ve 
vekâletçe muvafık görfliçiügü takdirde o par
çanın ruhsatname sahibine temliki icra ve 
tapir senedi ita olunur: Bu suretle * tapu 
senedi verilen yerler hakkınck 6 şubat 1340 
tarth ve 407 numaralı kanunun beşinci mad
desi mucibince muameie ifa edilir. Raporlarda 

- imar?w aşının ikmal olunmadığı ve ruhsatname 
ahkâmına riayet edilmediği tespit edilenler için 

1̂2 ^ttlfiö^i^trfaddelec,ve diğer Devfet drman-
terma ttcavüz vuku bulduğu takdirde, haklattn-
ds Gimatt «tetvanin se-îmz&nat alıkâmı tatbik 
öktmrlp ': :.-,.?.- ^--v. A .ly _>>->;;.: . -.---:-..-vi-

Refe -^ Kabul^edenler"... gtmiyeüler a;. 
Kabul edilmiştir. .^o- - ^: ;, *s •/ 

J^ÂDDfT 18'—^ifana^^^ağşçîar'ın aşı
lanması ve arazinin imin ıçfn^îr şahıs veya 
şirkete .veyahut*köylülere veı̂ len fsr&hsatname 
ahkâmfstanıamen^icm edilmedikçe .aytû»eşhas 
ve şirket ve ahaliye bu y$lda .başka juhsat 
verilmez. y

 ; : ^ . ;. : -
fHel&^ İCabul edenler... Kabul etmi^enler. 

;Kİbul Jedilmiştirv i >",•'•>/ ^ / 
# | B p E İiÖ — Devlet ormanları içimde 

bulunan yabanî ağaçları kökünden söİİSip 
kendi toprağına nakil ile fidanlık ve^âğça 
teşkil etmek isteyenlere tesis edeceği* fidanlık 
ve bağçenin genişliğine göre orman memüf-
lannm resmî; müsaadesile bir seneye, mahsus 
olmak üzere ruhsatname verilir» Ve aşılama 
için çıkarılacak ağaçlardan orman bedeli 
alınmaz. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etniiyen-
ler... Kabul ^edilmiştir. 

MADPE İ£6 —Kanunun intişar ettiği 
tarihe kadar funsat almaksızın yabanî ağaçlan 
aşılamış olanlara araziyi temizlemiş bıılımdtfğu 
takdirde hemen ve temizlenmediği1 görüldüğü 
halde tarihi jebliğdenî itibaren bir sene zarfında 
temizlendiği surette liu arazi \*f inci maddeye 
tevfikan temlik olunur. İSu gibi mahaller arazi 
vergisine itabidir. - ' A, 

Reis — Kabul edenler;.. Etmiyçnlef... ' 
Kabul edftrhîştir. ' A 

;MMH>İ;^21 -~':Bağ, meyve bagçe ve 
fidanlıklarını fennî surette, imar eden. yani 
budama, gübreleme ye hastalıktan korunmasını, 
cinşînm eyifeştîrilmesini, arazinin işletilmesini 
iyi yapanlara mükâfat verilir. Meyve ve fidan 
müsabakalarında; bu ğibî mükâfat kazanmış 
bağ ve" bağçe ve" fidanlık1 sahipleri müsavi 
şeraitte diğerlerine3 tercih edilir. Mükâfat mik
tarı ye verilmesi şekli İktisat Vekâletince tespit 
olunur. 

; Reis —,: Kabul , edenler... Etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2 2 — Meyva bağçelerini kami

len veya kastı ticaretle kısmen köklemek 
veya kesmek ancak ziraat memurlarının mü-
saadeşile yapılır. Kereste olarak kullanılacak 
mey vali ağaçlar orman veya ziraat memuruna 
damgalattırıldıktan sonra kesilebilir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ,... Kabul edilmiştir. / 

MADDE 2 3 — Ağaç kesenler veyahut 
sökenter-veya yaralı yanlar veyahut ağacın kabuk
larım soyanlar, Türk ceza kanununun { 516 ) 
inci maddesinin 6 inci fıkrasına tevfikan 
cezalandırılırlar. Bu efali icra halinde tutulan 
eşhas için orman, köy ve bağ ve kır bekçileri
nin en yakın karakolda tanzim ettirecekleri 
zabıt varakası aksi sabit olancaya kadar ma-
mulünbihtir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etnıiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 4 — Ziraat veya orman memu
rları bu kanunun ahkâmına muhalif olarak 
ağaç kesenleri veya tahribat yapanları müddei 
umumiliğe ihbar ile mükelleftirler. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Meyvalı ağaçlar sahalarında 
her kim hayvanlarını otlatırsa Türk ceza 
kanununun ( 518 ) inci maddesine tevfikan 
cezalandırılır. (23) üncü maddenin son fıkrası 
hükmü-; bunlar hakkında da caridir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 0 — Aşılanan ağaçlar zeytin 
ise zeytinlik içinde tasirhane inşa etmek 
Hükümetten mezuniyet almağa mütevakkıftır . 
Aksi takdirde inşa olunan tasirhane işlettirilmez. 

Reis —Kablu edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Şosalarda ve yollarda di
kilmiş meyvalı ve meyvasız ağaçları sökenler 
veya kesenler veyahut yaralayanlar veya ka
buklarını soyanlardan emsalinin tedariki ve 
dikilmesi için lâzım gelen ve mahallî 
memurları tarafından miktarları takdir edilen 
masrafın iki misli tazminat olarak alınmakla 
beraber bunlar altı aya kadar hafif hapis ile de 
cezalandırılırlar. İşbu fili yapanı bulunmadığı 
takdirde tazminat şose veya yolların hududu 

dahilinde bulunduğu köy ihtiyar meclisine 
tahmil olunur. 23 üncü maddenin son fıkrası 
bunlar hakkında da caridir . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. = 

MADDE 2& — Bilinen veya; bilinmiyen 
her hangi bir hastalık hususî ormanlar müstes
na olmak üzere sahipli arazideki ağaçlara 
tahribat yaptığı zaman sahibi veya kiracısı 
keyfiyeti orman veya ziraat idaresine ve ziraat 
ve orman memuru bülunmıyan yerlerde en 
büyük mülkiye memuruna bildirmeğe ve 
hastalık numunesini yermeğe veya göndermeğe 
ve Hükümet tarafından ilan edilecek mücadele 
usul ve şeraitine göre tedavide bulunmağa 
mecburdur. Vaktinde/ihbar etmiyen ve hastalık 
numunesini vermeyenlerden birinci defasında 
10 lira cezayı nakdi alınır. Yapılan ilâna rağ
men ağaçlarını tedavi ettirmiyenlerin masarifi 
bidayeten ziraat memurunun yapacağı keşf 
üzerine vilâyet bütçesince muvakkaten tesviye 
edilmek ve bilahara sahibinden veya kiracı
sından tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
olunmak üzere Hükümetçe tedavi ettirilmekle 
beraber bu gibi hastalığı haber verrniyenler 
hakkında tatbik edilen ceza ile de cezalandı
rılırlar. Hastalık çok salgın bir hal. alırsa 
alâkadarlar orman veya ziraat memurunun 
tanzim edeceği program dahilinde hep birden 
mücadelede çalıştırılabilir. Bu baptaki davete 
icabet etmiyenlerin yerine kullanılacak amelenin 
ücreti kendilerinden beş misil olarak istifa ve 
ameleye verilenden maadası vilâyet bütçesine 
ithal ve mücadeleye sarfedilir. 

Reis :— Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 9 — Sahipsiz topraklardaki her 
nevi ağaçlarda mevcut olup hastalığın başka
sına geçmesine ve salgın olmasına sebebiyet 
verecek hastalıklar umumî bütçedeki tahsisa-
tile ve çekirge kanununda beyan edilen mükel
lefiyetlerin iştirakile tedavi ve imha edilir. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 0 — Ağaçlara sirayet edecek 
her nevi hastalıklarla bulaşmış maddelerin 
Ttirkiyeye sokulmasını men'e Hükümet me
zundur. 
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Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 1 — Dışarıdan sokulacak ağaç, 
fidan, kök, çubuk ve sairenin Türkiye güm
rüklerinden ithalinde usulen menşe ve sağlık 
şahadetnamesi bulunması lâzımdır. ' •' 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 2 — Fidan ve aşı temini ve 
mükâfat itası için her sene İktisat Vekâleti ve 
vilâyetler bütçelerine icap eden tahsisat vazo-
îürmr. Evkaf, Devlet demir yolları Müdüriyeti 
UmumiyderHe vilâyet idarei hitsusiyeîerî ayrıca 
İktisat Vekâletinin tespit edeceği yerlerde ve 
miktarda fidanlık yapmak ve toslar açmak 
îçttı fözttmu 6}m tahsisatr bütçelerine doymağa 
mecburduTİaf. l 

' R e i s — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

R«is — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 4 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat 
Vekillerimemurdur. 

Re i s _—-• Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti uraumiyesim kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler ... Kanunun heyeti umumi-
yesi kabul edilmiştir. 

3 —Aydın ve izmir - Kasaba ve temdidi 
Demir yolları İ(Uresile aktolunan mukavele
namelerin, tasdiki hakkında ^numaralı kanun 
layihası ye Dahiliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları [1J 

Reis — Bu kanun lâyihasının müstaceli-

(J) 264 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur* 
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yette müzakeresini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
varıra? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabtrf etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Aydın - İzmir ve İzmir - Kasaba ve temdidi 
demir yollarında posta re telgraf, muamelesi 
ifası için Dahiliye Vek&letile mezkûr demir 
yollar İdareleri arasında aktolunan mukavelena

melerin tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Aydın ve izmir - Kasaba ve 

temdidi demir yolları güzergâhında telgraf 
merkezi mevcut olmıyan demir yolu istasyon
larında posta ve telgraf muamelesi ifası mak-
sadile mezkur demir yollar idareierile Dahiliye 
Vekâleti arasında imza olunmuş olan mukave
lenameler, 19 uncu maddelerindeki (işbu itilâf-
^amenin tadil veya feshini talep etmek hakkım 
haiz bulunacaklardır ) cümleleri yerine (işbu 
itilâfnameyî feshetmek hakkini haizdir ) cümle
lerinin ikamesi şartile tasdik edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabur edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis^- Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanun hükümlerini icraya 
DabiHye vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

Efendim; rey vermiyenler varsa lütfen reyle-̂  
rini versinler. Âra istihsali muamelesi hitam 
bulmuştur. 

Efendim, neticeyi arzediyorum. Kanuna . 
( 236 ) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır, 
kanun (236) reyle kabul edilmiştir. Bundan 
sonra ruznamemizde Başvekil Paşa Hazret
lerinin nutuldarı vardır, beş dakika teneffüs 
için celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16 



Gİ CELSE 
Açılma saati: 16,10 

• Keis: Kâzım Paşa 
K e p l e r : Süreyya Tevfik B, ( TOKAT), Haydar R/tyü B. ( DENİZLİ ) 

Reis >- Celseyi açıyorum. 
4 - NUTUKLAR 

7 — Başvekil ismet Pasa. Hazretlerinin 
nutku 

Beis — Efendim, Başvekil Paşa Hazretleri 
nutuklarını irat buyuracaklardır..- '. 

Başvekil İsmet Paşa (Malatya,) — 
Çok saygıdeğer efendiler; 

Yüksek Meclisin bu seneki toplanmasının 
sonlarında da umumî siyasetimize dair görüş
lerimizi söylemeği vazife saydım. Dün Hariciye 
Vekili aziz arkadaşımın tafsilât verdiği gibi 
elde" olan meselelerimiz bitiriliyor. Senelerden 
beri ortada bulunan, vakit vakit havamızı 
bulutlandıran meselelerin bitmesi hem mem
nuniyet İle kayt olunacak, hem beynelmilel 
havamıza emniyet ve huzur imkânını arttıracak 
.mutlu bir hadisedir. Lozan: nizamına mevzu 
olan meselelerin sonuncuları da bu suretle 
düzelmiş oluyor. Ancak beş sene içinde, eski 
mirasların makul bir halle varması mümkün 
olmuştur. Biz bunu da Cumhuriyetin müte
madiyen ilerleyip kuvvetlendiğine, beynelmilel 
sulh ve emniyet amili olduğunun anlaşılmakta 
olduğuna yeni bir delil sayabiliriz (Alkışlar) 
Yaptığımız anlaşmaların hakikî kıymetleri, 
tabiî, emniyet ve nıünasebatta halisane dürüstî 
noktai nazarından elde edilecek amelî netice
lerle ölçülebilir. Konan imzaların, söylenen 
sözlerin riayetsiz kalacaklarını tahmin etmeğe 
bir sebep görmüyoruz.; 

Hallolunan meselelerle hiç ilişiği olmaksızın 
size gelecek beynelmilel meseleler ve ihtilâflar 
hakkında düşündüğümüzü söyleyeceğim. Ken
dimizi haksız olmaktan sakınmak, icabında 
hakemden adalet istemek, haksızlığı baskı ile 
yüklemek istiyecek olanı reddiçin yürekli ve 
güçlü olmak, işte bizim zihniyetimiz ve millî 
terbiyede istikametimiz budur, ( Bravo sesleri, 
Şiddetli alkışlar ) 

Beynelmilel münasebetlerimizde emniyet ve
rici bir tutum, dostluklarımıza vefa, her fır
satta ve elimizden geldiği kadar sulh ve hu
zura hizmet; dikkatle riayet ettiğimiz esaslardır. 

Bu sene yeni ve büyük ticaret muahedeleri 
müzakeresine gireceğiz. Bu müzakerelerde bazı 
devletlerle ilk defa olarak yeni esaslar içinde 
görüşeceğiz. Eyi, geniş ticaret münasebetlerinin 
siyasî ve iktisadî faidelerini bildiğimiz kadar 
ticarette hususî ihtiyaçlarımızı da göz önünde 
bulundurmağa mecbur olacağız. Ancak men-
faatların uzlaştırılması ile neticeye varmağa 
çalışacağız. 

Dahilî siyasette size bilhassa bahşedecek 
bir şeyim yoktur. 

Memleket, inkişafını, huzur ve emniyet 
içinde takip etmektedir. Cumhuriyetin serbest 
ve kudretli nizamı vatandaşın yaşayışını emni
yet ve adalet içinde her engelden korumaktadır 
-ve daima koruyacak kudrettedir . (Alkışlar ) 

Maliyemiz yeni bütçe senesine, kendine 
daha ziyade güvenerek giriyor. Son senelerin 
her biri, malî bakımdan yeni bir iyileşme ile 
mümtaz olmuştur. Bu toplanışta aldığınız 
tedbirlerin faideleri az zamanda belirecektir. 

Muhtelif kanunların kendi kendine işleyen 
masrafları bütçede gösterilmek, dalgalı borçları 
belli bir nizama bağlamak gibi usuller bütçe
mizi bir-kat daha sağlamıştır. 

Maliyemizin inkişafından her vesilede söy
leyişimi gerksiz bulmazsınız . Maliyenin düz
gün olması yalnız idare ve siyaset düzgünlü
ğünün değil iktisatça açılıp genişlemenin de 
ilk temel taşıdır . 

Maliyemizin düzgünlüğünden ve açılmasın
dan beklediğimiz âti, hususî bir cazibeyi 
haizdir. Çok artacak bir bütçenin ilk devir
lerinde idare masraflarımız oldukça durgulan-
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mıştır. O halde artacak gelirlerin, nafıa, iktisat I 
ve sıhhat işlerine harcanması şimdiden hazır
lanmış ve kolaylaştırılmış oluyor. (Bravo sesleri, 
alkışlar} Sular, Limanlar ve yeni demiryolları 
için kabul buyurduğunuz tahsisatları Hühûmete 
bıraktığınız mühletlerden daha az zamanda 
sağlamak göz diktiğimiz bir hedeftir. (Alkışlar) 

Maliyede anlayışı ve yarma bakışı böyle 
olan bir Hükümetin nafia ve iktisat işleri için 
haricî sermayeden İstifadeyi ihmal etmemekle 
beraber itibarlı milletlerin usulü ve mutedil 
fiat haricinde kayıtlarla para cazibesine kapıla
cak zihniyet ve ihtiyaç içinde bulunmadığını da 
söylemiş oluyorum . 

Devlet Bankası teşkili hakkındaki tetkikatımız 
henüz bitmedi. Gelecek toplanmanızın başlıca 
işlerinden birini teşkil edecek olan projemizi 
tatilde hazırlayacağız. 

İktisadî vaziyetimiz ümitle dolu yeni bir de
virdedir .Yedi seneden beri bazı mahdut vilâyet
lerimizde az çok devam eden ve bilhassa son 
üç senede ziyade darlaşan ziraat ahvali daha 
müsait bıf devre giriyor. 

Geçmiş dar senelerin intibahımızı açan 
derslerini önümüzdeki senelerde tatbik etmek 
başlıca emelimizdir. Emin olabilirsiniz ki , 
halk idaresinin mesul adamı sayılmak değerini 

Beis — Efendim, bir takrir var okunacaktır. 
1 — Erzincan Mebusu Saffet Beyin K 

Meclisin 1 teşrinisaniye kadar tatili faaliyet 
etmesi hakkında takriri. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Teşkilâtı esasiye kanununun 14 üncü madde

sine tevfikan Meclisi Âlinin 3 haziran 1929 
tarihinden 1 teşrinisani 1929 tarihine kadar 
tatili faaliyet etmesini arz ve teklif eylerim. 

3-6-929 
Erzincan Mebusu 

Saffet 
Reis — Bu takriri reye arzediyorum. 

Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

2 — Meclis Reisi Kâzım Paşa Hazretleri
nin nutku 

{fazım Paşa ( Balıkesir ) 

güçlük ve sıkıntı, zamanlarında yıpranmayan 
cesaret ve gayretle olduğu kadar geniş zaman
da âtiyi hazırlayan tedbirlilikte arıyoruz. 

Sanlı'efendiler ; 
Şimdi sizden İcra Vekillerinize itimadınızın 

derecesini reylerinizle göstermenizi isteyece
ğim. İcra üzerinde Büyük Meclisin itimadının 
gölgeli olmaktan uzak bulunması Hem millet 
hakimiyetinin en güzel bir tecellisi, hem ic
rada muvaffakiyetin tek çaresidir. ( Sürekli 
ve şiddetti alkışlar ) 

Refcs—-Efendim, Başvekil Paşa Hazretleri 
Hükümet için Meclisten itimat taîep etti. 
İsimler okunacaktır, herkes reyini istimal etsin, 
reylerini verenlerin tekrar yerlerine oturmala
rını rica ederim. 

Rey vermiyenler lütfen reylerini versinler. 
İstihsali âra muamelesi hitam bulmuştur. 

Reylerin neticesini arzediyorum. Reye 
( 247 ) zat iştirak etmiştrr, ve ( 247 ) zat 
müttefikan Hükümete beyanı itimat etmiştir. 
( Sürekli ve şiddetli alkışlar ) 

BaşVekil İsmet Paşa ( Alkışlar 
arasında kürsüye geldi) — Hükümet yüksek 
itimadınızdan müftehir ve müteşekkirdir. 
İtimadınız bize yeniden taze, canlı kuvvet 
vermiştir. (Şiddetli ve sürekli alktşlr ) 

efendiler: Şimdi verdiğiniz karara göre, fev
kalâde bir lüzum hasıl olmazsa, Meclis teşrini
saninin birinci gününe kadar içtima etmiye-
cektir. Bu suretle Meclisin ikinci senei içtima-
iyesi hitam bulmuş oluyor. Bu sene zarfında 
Meclisi Âlinin intaç etmiş olduğu işleri 
arzedeyim; 

177 kanun ve 78 tefsir müzakere edilmiş 
ve kararları verilmiştir. Bunların arasında jjeni 
türk harfleri, kuponlar, vilâyetlerin umumî 
idaresi, gümrük tarifesi, ceza usulü muhake
meleri, maaşların teadülü, iflâs ve deniz tica
reti kanunları gibi çok ehemmiyetli kanunlar 
vardır kî Mecliste müzakereleri esnasında 
bunların faideleri ve derecei ehemmiyetleri 
tafsilen zikrü tadat olunmuştur. 

Yine bu kanunlar meyanında evvelce kom
şumuz Rusya ile olduğu gibi İtalya, Macaris
tan ve Bulgaristan Hükûmetlerile yapılan 
bitaraflık ve dostluk muahedeleri ve diğer, 
Devletlerle akdedilen iti lâf namelerle DevİetH 

5 -TAKRİRLER 

— Muhterem 
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rnizin haricî siyaseti esaslaştırılmış ve takviye 
edilmiştir 

Efendiler, Meclisi Âli poletika ceryanlarına 
kapılmıyarak bütün mesaisi esnasında yalınız 
memleketin yüksek menfeatlerini düşünmüş 
ve bunu temin için ihtisas erbabının fikir ve 
mütalealarına büyük kıymet ve ehemmiyet 
vermiştir. 

İşte bu sayede Maclisin müzakereleri müs
mir ve musip kararlarla bitmiştir. Meclisin 
ittihaz etmiş olduğu kararlan Hükümetimizin 
de muvaffakiyetle ve hüsnü takdir ile intaç 
ve tatbik etmekte olduğunu memnuniyet ve 
iftiharla görmekteyiz. 

Bu vesile ile de memleketimizin ve vatanı
mızın taali ve terakkisi hususunda her vakit 
iyi vol gösteren ve daima önde bulunan 
Büyük Reisimiz Gazi Mustafa Kemal Hazret
lerine hürmetlerimi teyit ederim ( Şiddetli ve 
sürekli alkışlar ) 

Efendiler, beş ay devam edecek olan tatil 
esnasında dairei intihabiyelerinizde yapacağınız 
yeni tetkikatın, gelecek seneki mesainiz için 
çok faideli olacağına şüphe yoktur. 

Selâmetle azimet ve avdetinizi temenni 
eder ve cümlenizi hürmet ve muhabbetle 
selâmlarım. ( Sürekli ve şiddetli alkışlar ) 

6 - SON ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
"Kâzım Paşanın riyasetlerile açılarak 

ruznamedeki bir mazbata ile iki kanun lâyihası 
müzakere ve kabul edildikten sonra teneffüs 
için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak Başvekil 

İsmet Paşanın, devletin ahvali unıumiyesi 
hakkındaki nutukları dinlendikten sonra 
Hükümete müttefikan boyanı itimat edilerek 

1 teşrinisani 1929 tarihinde içtima gedilmek 
üzere tatili faaliyet edilmesi hakkındaki takrir 
kabul olundu ve Reis Paşanın nutuklarını 
müteakip in'ikada nihayet verildi 

Kâtip Kâtip Reis 
Denizli * Tokat 

//. Rüştü S. Tevfik Kâzım 
Reis — Zabıt hulasasını kabul edenler ... 

Etmiyeeler... Kabnl edilmiştir. 
Kapanma saati : 17 

Aydın - İzmir - Kasaba ve temdidi demir yolları hakkındaki 
kanununun netieei aras ı 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon kara hisar 
Ali B. 
Haydar B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Rettedenler : 

Müstenkifler . 
Reye iştirak etmiyenler 

Münhaller 

: 316 
' 236 

236 
0 
0 

77 
3 

/ Kabul edenler J 

İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Neşet B. 
Amasya 

Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B 
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Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B., 
Şakir B. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B . 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Doktor Mazhar B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı fi. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bdyazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

İ : 96 â-6 
Çanakkale 

Memet B. 
Samih Rifat B. 
Ziya Oevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail kemal B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyaribckir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

İM& . ti : â 
Gazi Ayintap 

Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüsane 
Halil Nihat B. 
Hasan^Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Münür B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

istanbul 
Akçtıraoğlü Yusuf B. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hüseyin B. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Burhanettin B 
Poktor Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kıhçoglu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Ham di B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik fikret B. 
Zühdü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 
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Mardin 

Ali Rıza B. 
Yakıip Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 
§ükrü Kaya B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 

Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

Ğ : % 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Kara Hisar 
İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B, 

lekirdağı 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lütfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Danış B. 

Urfâ 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B» 
Rifat B. 

Reye iştiark etmiyenler 
Adana 

kemal B. 
Zamir B. 

Afyon kara hisar 
Ruşen Eşref B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Gazi Mtıstaf Kemal 
Pş. [ Rs. C. ] 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Emin B. 
Kâzım Pş. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 
Muhiddin nami B# 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. [ İ. A. ] 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 

Cebelibereket 
Ali riza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

Edirne 
Şakir B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 

Eskışeher 
Ali Ulvi B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşüne 
Cemal Hüsnü B. [V.] 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B.[V.] 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [ V. ] 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphu B. 
Haydar B. 
İhsan Pş. 
Süreyya Pş. 

Kastamonu 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Krklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütahya 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Vasıf B. 
Manisa 

Bahri B. 
Maraş 

Abdulkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ali Münfi B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
İsmail B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Şemseddin B. 

-318 



teklrdağı 
Celâl Nuri B. 

İ : 16-
Trabzon 

Arif B. 
Hasan B. ( R.V. 

3 -6- l§2§ C : â 

) 

-« 

Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 
Şefik B. 

Ur/a 
Ali Saip B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 

Hükümete itimat reylerinin neticesi 
Âza adedi : 316 

Adana 
Hilmi B. 
kadri B. 
kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Kara hisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvü B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

Reye iştirak eden 1er : 247 
Kabul edenler : 247 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 66 
Münhaller : 3 

[ Kabul edenler J 
Artvin 

Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Mazhar B. 
Mitat 6. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayezıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyoluk Refik B. 
Doktor Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Avni Pş 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Mustafa B. 
İsmail kemal B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

' 

Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım pş. 
Rüştü B. 
Zekâyi B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
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Sait 8. 
ûazı ayintap 

Ahmet Remzi B. 
AH Cenani B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Oümüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B.;, 
Hakkı B. 

İzmir 
Ahmet Enver J3. 
Hüseyin B. . 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Mtinür B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim Br 
Mükerrem B. 

istanbul 
Akçuraoğlü Yusuf B. 
Doktor Nureddin Âli B. 
Edip Servet B. | 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
Tevfik-Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

'_ Kars 
Ağaoğlu Ahmet B 
Baha TaK B. 
Dr. Sadrettin B. I 

İ : İB 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet fuat B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B, 
Kıhcoğlü Hakkı B. 
Râğıp B. 
Sâlâhattin B.'J 

Kçnya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. , 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

4Ö2Ö C : § 
I Dr. Hilmi B, 

Dr. Fazıl Berki B. 
Manisa 

Akîf B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
MitatB. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
ReeaiB. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B, 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Refik İsmail B. 
Sivas 

İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 

£. Karahisar 
İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekidağı 
Cemil B. 
Faik B. 

. Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. 

Ur/a 
Dr. Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakki B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B.
Halil B. 
Hüsnü B, 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 
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I : 76 3-6-1920 C î 2 
Reye iştirak etmıyenler 

Af iyon kara hisar 
Ruşen Eşref B. 

Antalya 
Ahmet Sakı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
[Rs. C. ] 

Aydın 
Doktor Reşit Galip B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih RıfkıB.[İ. AJ 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis .B 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Edirne 
Şakir B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Giresun 
Hakki Tarık B. 

Oiimiişane 
Cemal Hüsnü B. [V.] 

Hakâri 
İbrahim B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B.[v.] 
Mahmut Esat B. [V.] 
Saraçoğlu Şükrü B. [V.] 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Hamdullah Subhu B. 
Haydar B. 
İhsan Pş • 
Süreyya Pş. 

Kastamonu 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırklakelı 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütahya 
Recep B. [V.] 

Malatya 
İsmet Pş. [Bş. V. ] 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. 
NıifB. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 1 

Şükrü Kaya B. [V.] 
Yunus Nadi B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Ayni B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Şemsettin B. 

Tekirdağı 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 
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T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 263 
Yabanî ve ehli ağaçların aşılanması hakkında 4İ8 numaralı 

kanun lâyihası ve iktisat, Dahiliye, Adliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları 

T C . 
Başvekâleti 

Muamelât müdürlüğü 
Şube 
Styinh 11-3-929 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Yabanî ve ehli, ağaçların aşılanması hakkinda iktisat vekâletince hazırlanan ve icra vekilleri 

Heyetinin 3/3/929 tarihli içtimaında Yüksek meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
muçibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

MuktasasHiın ifa ve neticesinin iş,arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Yabanî ağaçları aşılama kanunu esbabı mucibe lâyihası 
Anadolu ormanlarında badem, fıstık, yabanî zeytin, harnup, elma, anfat, üvez, kızılcık, 

alıç, güvem, kestane, melengiç, idris, incir, filarya gibi mütenevvi' yabanî ağaçlar vardır; 
bu ağaçlardan Ayintap Behesni havalisindeki bir miktar fıstıklara istisna edildiği halde 
diğerleri aşılanarak meyvalarından istifade edilmektedir. Yabanî ağaçlardan maada mevcut 
diğer meyvah ağaçlarımızın da ıslâh ve teksiri ve hastalıklardan vikayesi için esasatı kanuniye 
bulunmadığından bunlardan da hakkile istifade olunamamaktadır/ 

Türkiye iklim ve tabiî şartlarının müsait bulunmasından ve coğrafî vaziyetinden dolayi 
zeytin, incir, üzüm, badem ve fıstık elma, armut gibi meyvalan pek iyi yetiştirmeğe harice 
göndermeğe çok müsait bir vaziyette bulunuyor. Elyevm memlekette istihlâk edilmekte ve 
harice gönderilmekte olan meyvaların ıslâhı ve tezyidi bazı tedabirin ittihazile mümkün 
görüldüğünden yabanî ve ehli ağaçların aşılama ve tımarına dair bir kanun tanzim edilerek 
arz ve takdim kılındı. Bu kanun başlıca dört kısmı ihtiva eder. 

1 ) Devlet ormanlarında ve arazii haliyede bulunan yabanî ağaçları muayyen şeraiti 
dahilinde aşılayanları temlik etmektir. 

Bu temlik ile hem köylü mal "sahibi edilecek, hem de vücudundan istifade hiç 
mesabesinde olan yabanî ağaçlardan maddî menfaatlar te'min edilecektir. 

Bu temlik keyfiyetinin ormanların ve ağaçların hüsnü muhafazası için yapacağı te'siri 
manevîde ihmâl edilmeyecek bir derecede bulunacağı şayanı kayıttır. 

2 ) Köylere müesseselere yabanî ağaçları nakl edüp ormanlar, meşcereler tesisine müssade 
edilmetktedir. Bu da bir çok mahallerin teşciri dolayısile memleketin sıhhî ve ziraî vaziyetinin 
İslahını ırıüeddi bulunacaktır . 

3 ) Şimdiye kadar orman bahçe ve ağaç sahiplerine ve ağaç yetiştirmek isteyen köylülere 
hükümetin bilfiil muaventi yok idi. Mümasil memleketlerde aşı yapmak, faide vermek gibi 



2 
yapılan maddî muavenetlerle ormanların teşekkülü ve ağaçların aşılanması temin edilmektedir. 

Bu maksat için Vekâlet bütçesine aşı yapmak ve fide tevzi eylemek için tahsisat vazedildiği 
gibi müskirat tütün inhisar idareleri j le evkaf ve Devlet demir yolları mııhasebei liususiyeler 
ziraat orman mektepleri şehir, nahiye ve kasaba merkezleri fidanlıklar tesisine mecbur 
edilmiştir. Bu gibi yardımlardan maada fennî şeraiti dahilinde idare edilen bahçelere ve eyi 
yetiştirilen fidanlara mükâfatlar konulmuştur. 

4 ) Ağaçların İslah ve teksirine matuf bu gibi tedabirden maada ağaçlarıu himayesi ve 
hastalıklardan vikayesi [için de mevaddı mahsusa konulmuştur. 

Bilhassa hastalıkların tedavisi için şimdiye kadar muvazenei umumiye tahsisatından istifade 
ediliyor, muhasebei hususiyelerin muaveneti talî kalıyordu ahali de hastalanan ağaçlarım 
tedaviye şitap etmiyordu ekseriya iponimot. ökse otu ve saire gibi hastalıkların tedavisi için 
gönderilen memurlara ağaç ve bahçe sahipleri lakayt kalıyordu. Bu kanun ile kendi ağaçlarını 
tedavi etmek için ehalî vazifedar kılınmış ve hükümetin muvazenei umumiye ve hususiye ve 
bütçelerinin muavenetlerijdaha müfit bir hale getirilmiştir. 

Bu kanunun tanziminde mahallî müşahede ve tecrübelerden istifâde edilmekle beraber 
Yunanistan, Bulgaristan, ve Fransa kanunlarında müracaat eylemiş memleketi m izce kabilitatbik 
görülen kısımları alınmıştır. 

5 ) Anadolunun mühim bir menbai varidatı olmağa lâyık bulunan meyvah ağaçların İslah 
ve teksirine yabanilerin aşılanmasını ve hastalıktan vikayesini ve köylünün mal ve arazi sahibi 
edilmesine yarayacak olan bu kanunun tetkikile Büyük Millet Meclisine havale buyrulmasına 
müsaadei devletlerini istirham ederim efendim, İktisat Vekili 

M, Rflhmi 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Karar M 41 
Esas M ? i 3 

30*5-1929 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Yabanî ağaçların aşılanması hakkındaki kanun lâyihası ve esbabı mucibesi ve İktisat 
encümeni mazbatası encümenimize havale edilmekle İktisat vekili Rahmi Beyefendi ve orman 
ve ziraat müdürü umumileri Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketimizin iklimine ve coğrafi vaziyetine nazaran iktisadî faaliyetlerimiz arasında 
mühim mevki işgal edeceği şüphesiz bulunan meyve yetiştirme ve zeytinciliğin inkişaf ve 
tevessüüne hadim olmak ve Devlet ormanlarila Devlete ait halî arazide bulunan yabanî ağaçları 
aşılayan ve ıslah eyleyen toprağı olmayan vatandaşlar toprak sahibi etmek ve binnetice 
amili iktisadî kılmak ve bu suretle dağlarda ve halî yerlerde mühmel kalan bu mühim 
menbai varidatı memleket İktisadiyatı için müfit vaziyete koymak ve meşcereler ve hususî 
meyve bahçeleri vücude getirilerek ayni zamanda memleket ahvali sıhhiyesine yardım 
etmek gibi iktisadî ve sıhhî bir çok faideleri olan bu kanun lâyihası esas itibarile muvafık 
bulunarak 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 25, 27, 33, 34 ve 37 inci maddeleri 
Hükümetin teklifi ve 8, 10, 11, 17, 2ö, 28, 30, 32, 35 ve 36 inci maddeleri de iktisat 
encümeninin tadilâtı veçhile aynen kabul olunarak diğer maddeler de aşağıda gösterilen 
esbap dolayisila bazı tadilât yapılmıştir. Şöyleki : 

Birinci madde — Devlet ormanlarındaki yabanî ağaçların aşılanması İktisat vekâletinin 
müsaadesile yapılacağına dair olan ı inci madde, tetkikatı fenniyesi vekâletçe ikmal olunarak 
ağaçlarının aşılanması münasip görünen orman kıtaları için tesri ve teshili muamele için 



- S : 
Vekâletin İşarı üzerine vilâyetlerce müsaadatta bulunulması muvafık görülerek ona göre son 
bir fıkra ilâve olunmuştur. 

İkinci mnddede ( randmam ) kelimesi yerine ( verim ) kelimesi istimali suretile tashih 
yapılmıştır. 

Dördüucü mabde — Vuku bulacak müracıat üzerine memurini fenniye tarafından yapılacak 
tetkikat ve keşif masarifinin hükümetçe icra edilmesi bu baptaki talep ve arzuyı tezyit ve 
teşvik edeceği ve binnetice tktisadî faidesi olacağı için 4 üncü maddeye bunu ifade eder 
şekilde son bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Altıncı madde — Yapılan tetkikat ye keşif neticesinde muvafık görülen müracıatlar üzerine İktisat 
Vekâletince ruhsatname verileceğine dair olan 6 inci maddeye l inci maddede yapılan tadile 
tevfikan yine teshili maslahat için bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Yedinci madde — Muayyen bir yer için birden fazla talip bulunursa bunda asıl olan 
daha evvel müracıat edenin hakkını kabuldür, ancak bu talipler ayni günde müracıat ederlerse 
bunlardan daha müsait ve müreccah şeraiti teklif edenin talebini nazarı dikkate almak memlekete 
temin edeceği faidei iktisadiye itibarile mnvafık görülmüş ve alâkadar makam ve daireye 
müracıat ve kayıt muamelesini icra ettirmek suretile bu racih şeraiti teklif eden 
kimseden daha kıdemli ad edilenin aynı şeraiti kabulü halinde ise bu mukaddem müracıat 
edenin hakkini teslim etmek emri tabiî telakki edilmiş ve ona göre yedinci madde tadilen 
encümenimizce kabul olunmuştur. 

On altıncı madde — Alman ruhsatname üzerine alâkadarlar tarafından ormandaki katiyat 
ve temizliği neticesinde yapılan kereste, odun ve kömürden orman tarifesindeki bedeli 
almek muvafık bulunmamış ve halkı teşvik için nısıf bedel alınması kâfi görülmüş ve bazı 
idare tashihatı da yapılarak 16 inci madde tadiien kabul olunmuştur. 

On sekizinci madde — Bazı idare tashihatı yapılmıştır. 
Yirmi birinci madde — İktisat Encümeninin tadilen kabul ettiği 21 inci maddedeki 

(kararname) tabirinin delâlet ettiği manaya göre mahalli istimali münasip görülmeyerek 
Hükümetin teklifi veçhile ( emir ) kelimesi istimal olunmuştur, 

Yirmi ikinci madde — Bu kanunla istihdaf olunan maksadlardan en mühimmi ybanî 
ağaçlardan istifade olduğuna göre kanunun intişarı tarihine kadar ruhsat almadan yabanî 
ağaçları aşılamış olanlara eğer araziyi aynı zamanda temizlemiş iseler hemen temlik yapılması 
ve aşı yapmış ve fakat araziyi temizlememiş iseler yine masruf mesaisi ve binaenaleyh 
mevcut hakkı nazarı dikkate alınarak temizlemek için bir sene mehil verilmesi muvafıkı 
madelet bulunmuş ve 22 inci madde ona göre tadil edilmiştir. 

Yirmi dördüncü madde — Bir kimsenin tapu senedile tahtı tasarrufunda bulunan emvali 
istediği gibi tasarruf etmesi kavaidi esasiyemiz iktizasından bulunduğundan buna muhalif 
görülen 24 üncü maddenin son fıkrası tayyedilmiş ve fakat memleket iktisadiyatına olan tesiri 
itibarile meyve bahçelerini kasdi ticaretle kısmen köklemek için de alâkadar memurunun 
müsaadesi alınması münasip görülmüştür. 

Yirmi dokuzuncu madde — Yirmi dokuzuncu maddede ibare tashisi yapılmıştır. 
Otuz birinci madde — Otuz birinci maddede müstecir yerine kiracı kelimesinin konulması 

muvafık görülmüştür. 
Otuz sekizinci madde — Bu kanunun icrasile Dahiliye ve Adliye vekâletleri de alâkadar 

oldukları için 38 inci madde ona göre tadil olunmuştur. 
Bermucibi havale Adliye encümenine tevdi buyrulmak üzere makamı riyasete takdim 

olunur. 
Âza Âza Âza Âza 

Eskişehir Malatya Konya Rize 
Sait Vasıf Zühtü Esat 

Âza Âza Âza 
Giresun Zonguldak Kars 

Hacim Rifat Baha Tali 

Âza 
Amasya 
Esat 
Âza 

Tekirdağı 
M. Faik 

Bu M. M. 
Balıkesir 
Fahrettin 

Âza 
Konya 

Nevzat 

Da. E. Reisi 
Tekirdağı 

Cemil 
Âza 

Ankara 
Tarat 



t. B. M. M. 
Adliyel. Encümeni 

Esas M J-
2-5-1929 

403 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Yabanî ve Ehlî ağaçların aşılanması hakkında İktisat vekâleti tarafından hazırİanup Baş Ve
kâletin 11-3-929 tarih veîj5|y numaralı tezkeresile Adliye Encümenine havale edilen kanun lâyi
hası Dahiliye ve iktisat encümenlerinin tadilâtı ve esbabı mucibelerîle birlikte tetkik've müzak
ere olundu. 

Meyve yetişdirmeğe ve ağaçları korumaya hadim olan bu lâyihanın iktisadî faaliyetimize de 
yarayacağı cihetle kabule şayan görülen encümenimiz İktisat Vekâletinin yapdığı tadilâtı kabul 
ve ancak 29 uncu maddede konulmuş olan hapis cezasının kabahat nevinden olmak üzre 
6 aya kadar hafif hapis suretinde tadili muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın havale mucibince Bütçe encümenine tevdii arzolunur. 
Âza Âza Âza Âza M. M, 

Zonguldak Balıkesir Sinop Yozgat Kocaeli 
Nazi/ Sadık R. İsmail A. Hamdl Selâhattin 

Âza Âza Âza 
Kocaeli Manisa Balıkesir 
Rağıp Kemal O. Niyazi 

Abliye Encümeni Reisi 
Manisa 

M. Fevzi 
Âza 

Mardin 
/. Eerlt 

Adliye Encümeninin tadili 
MADDE 2Î> — Şusalarda ve yollarda 

dikilmiş meyveli meyvesiz ağaçların meyvele
rinden ve saireden istifade maksadıla vücude 
getirilmiş olan ağaçlan sökenler veya kesnler 
yahut yaralayanlar veya kabuklarını soyanlar

dan emsalinin tedariki ve dikilmesi için lâzım-
gelen ve mahallî memurları tarafından mıkdar-
ları takdir edilen masrafın iki misli tazminat 
olarak alınmakla baraber bunlar altı aya kadar 
hafif haips He de cezalandırılır. 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 

Karar J£ 23 
Esas M jiğ 

9/5/1929 

İktisat Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Yabanî ağaçların aşılanması hakkındaki kanun lâyihası İktisat vekili Beyin huzurile 
müzakere ve tetkkık edildi. 

Devlete ait arazi veya meşcerelerde aşılanmağa ve ıslâha müsait bir çok -meyvah ağaçların 
mevcudiyetine ve bunlardan istifade arzusunda bulunanların mükkerrer müracaat ve taleplerine 
rağmen bu gibiler hakkında mevzuatı kanuniye olmaması dolayısile hiç bir şey yapilmamakta 
gerek kalkın ve gerekse tabiatın bu husustaki istidadı müsmir bir şekle ifrağ edilmemekte idi. 

Bundan başka mevcut meyvali ağaçların ya mevcudiyetini imha veya evsafının teğayyürüne 
ve nev'inin tereddisine sebebiyet veren haşarat ve emrazın itilâf ve tedavisi için de mevzu ahkâm 
beklenen faideyi temin eylemediğiden meleketin mahsulatının tezayüt ve ıslâhına ve arazisiz 
bulunan köylünün milk ve bahçe sahibi olmasına matuf bulunan ve emsali diğer memleketlerde 
de mevcut olan bu kanun lâyihasını encümenimiz pek faideli ad ve esas itibarile kabul eyle-



mış ve aşağıda yazılı esbap do1ayısile'de bazı maddelerini tadile mecbur kalmıştır şoyleki: 
İkinci madde : Bu maddedeki tadilât şekle ait tashihattan ibarettir. 
Dördüncü madde: tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif esasına istinaden bir vilâyet dahilinde 

geçen umur ve muamelâttan makamı vilâyetin haberdar edilmesi lâzım geleceğinden, dördüncü 
maddenin ona göre tadili tensip edilmiştir. 

Altıncı madde: Bu maddedeki tadilât birinci madde mucibince Devlet ormanlarına tealluk 
eden hususatın İktisat vekâletine ait olduğundan muamelenin intacının da vekâleti müşarünileyhaya 
ait olması ye binaenaleyh ruhsatnamenin doğrudan doğruya vekâlet tarafından verilüp yalnız 
keyfiyetin ait olduğu vilâyete iş'ar kılıması lâzım geleceği mülâhazasına binaen değiştirilmiştir. 

Yedinci madde — Bu maddedeki tadilât müsavi şerait dahilinde bulunulduğu takdirde 
ilk müracaat edene hakkı tarcih verilmesi lâzımgeleceğinin daha ziyade muvafıkı madelet 
olacağı düşüncesine mebnidir. 

Sekizinci madde — Münferiden talip olanlara yapılacak muamele diğer maddelerde mtısar-
rah olduğundan ve bu madde ise yalnız toplu halindeki köylülere verilecek arazi veya orman 
parçasına ait olması lâzım geleceğinden maddenin ona göre tadili tensip edilmiştir. 

Onuncu madde — Muhtaç ve imar kabiliyeti nısbeten az olan köylülerin de bu kanunun 
ahkâmından istifadelerini teminen ouuncu madde değiştirilmiş ve binaenaleyh aşılamağa ayrıl
mak üzere bir şahsa verilecek orman parçasının asgarî miKtarı üç dönüme indirilmiştir. 

Onbirinci madde — Bu madde aşılamağa ayrılacak parçanın ne suretle hudutlandırılacağı 
m tavzih için tadil edilmiştir. 

On yedinci madde — Bu maddedeki tadilât kelime teshihatından ibarettir. 
Yirmibirinçi madde — Devlet ormanına tecavüz vukuunda yalnız tecavüz edilen mrktarın 

istirdat edilüp evvelce alelusul verilmiş ve imar kılınmış olana dokunulmaması maksadım 
teminen tadil kılınmış ve şekle ait bazı tashihat yapılmıştır. 

Yirmi dördüncü madde — Bu madde hem hakkı tasarrufu tahdit ve takayıt etmemek ve 
hem de meyve ağaçlarını kerestesinden istifade kastile imha yolunu tutmuş olan ecnebi tacir
lerinin tahripkâr ellerinden kurtarmak emeline mebni tadil ve bu maksadı temin edebilecek 
şekilde tespit olunmuştur. 

Yirmi altıncı madde — Memurların doğrudan doğruya dava ikame etmelerinden ise müddei 
umumiliğe ihbarı keyfiyet eylemelerinin daha muvafık olacağı mülâhazasına mebni 
yirmi altıncı madde tadil edilmiştir. 

Yirmi sekizinci madde — Zeytünliklarda yapılan tasfiyehanelerin yıktırılmalarından ziyade 
işlemelerine manî olmaklığın daha münasip olacağı mülahazasına mebni bu madde 
değiştirilmiştir. 

Yirmi dokuzuncu madde — Fiilin mütecasiri bulunmadığı takdirde ihtiyar meclisinin ve 
muhtarların cezalandırılması doğru olabileceğine binaen yirmi dokuzuncu madde ona göre 
tadil olunmuş ve şekle ait olarak da bir kaç kelime tashihatı yapılmıştır. 

Otuzuncu madde — biğer mevaddın fasıllara yarılmış olması dolayısile bu madde 
üzerindeki altıncı fasıl ve izahı tayyedilmiş ve meyvalı ağaçlarında hastalık zuhur eden 
şahsın makamı aidine numuneyi verebileceği gibi gönderebileceği de tasrih olunmuş ve ondan 
dolayi otuzuncu madde tadil edilmiştir. 

Otuz ikinci madde — Bu madde mükellefinin kimlerden ibaret bulunduklarını tavzih 
maksadına binaen değiştirilmiştir. 

Otuz beşinci madde .—. Bu maddedeki tadilât şekle ait tashihattan ibarettir. 
Otuz altıncı madde — Ziraat ve orman mektepleri İktisat Vekâletine merbut olduğundan 

ve vekâleli müşarüleyha ise arzu ettiği zaman idaresinde bulunan mezkûr müessesata fidanlık 
tahsisatı ita ve bu tesisatı icra ettirebileceğinden ayrıca bu mekteplerin ismilerinin tasrihine 
lüzum görülmiyerek tayyi tensip edilmiş ve bundan dolayi da otuzaltıncı madde tadil 
kılınmıştır.' 
' Diğer maddeler ise aynen kabul edilmiş olmakla Dahiliye Encümenine iade buyurulmak 
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üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Âza 
İstanbul 
Hüseyin 

Âza 
M, Kani 

Âza 
Edirne 
Fayık 

Âza 
Daniş 

Aza Aza 
Eskişehir İstanbul 
Emin Edip Servet 

Âza Âza 
Sinop Hakkı 

Yusuf Kemal 

Kâ. 
Zonguldak 
Hüsnü 

Âza 
Manisa 
Yaşar 

M. M. Rsi 
Mardin Burdur 

Ali Rıza Mustafa Şeref 
Âza Âza 

Emin ArslaH Mardin 
Nuri 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Mazbata M 142 
Esas *'- 403 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Yabanî ve ehlî ağaçların aşılanması hakkında Başvekâletten varit olup Dahiliye, Adliye ve 
İktisat Encümenlerince tetkik edilerek mezkûr encümenlerin mazbatalarile birlikte encümenimize 
tevdi kıhnarı kanun lâyihası İktisat Vekili Şakir B. in huzurile bittetkik maddelerde bazı 
tashihat icrası suretile kabul olunmuş ve mustacelen 
buyrulmak ricasile Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 

ve tercihan müzakeresine müsaade 
2/6/1920 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Sivas 
m. Remzi 

Aydın 
Mühendis Mitat 

Tokat 
Şevki 

Samsun 
Adil 

İsparta 
M ilker rem 

Erzurum 
Nafi Atuf 

Sivas 
Rasim 

R. V. 
Istanbu 
Fuat 
Niğde 
Faik 

Hükümetin-teklifi 
Yabanî ağaçları aşılama kanunu 

MADDE 1 — Devlet ormanlarında bulunan 
yabanî zeytin , harnup , badem , dhlât, üvez , 
kızılcık, alıç, güven, gestane, mengiç, idris, 
incir, filarya, ve saire gibi yabanî ağaçların 
aşlanması İktisat vekâletinin ve boş arazide 
bulunan ağaçların aşlanması da vilâyetin 
müsaadesine bağlıdır. 

MADDE 2 — Yabanî ağaçların İktisat 
Vekâletince imar ve aşilanmasına müsaade 
edilmek için o kıta koru ve mürekkep baltalik 

Dahiliye Encümeninin tadili 
Yabanî ağaçların aşılanması hakkımla 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Devlet ormanlarında bulunan 

yabanî zeytin, harnup, badem, elma, ahlat, 
üvez, kızılcık, alıç, güvem, kestane, mengiç, 
idris, incir, filarya vesaire gibi yabanî ağaç
ların aşılanması İktisat Vekâletinin ve boş 
arazide bulunan ağaçların aşılanması da vilâ-
yatın müsaadesine bağlıdır. Tetkikatı vekâletçe 
ikmal edilip ağaçlarının aşılanması tensip 
edildn yerler alâkadar vilâyetlere bildirilir. 
Buralarda ağaçların aşılanması için vilâyetlerin 
müsaadesi kâfidir. 

MADDE 2 — Yabanî ağaçların iktisat 
vekâletince imar ve aşılanmasına müsaade 
edilmek için o kıt'a, koru ve mürekkep balta-
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İktisat Encümeninin tadili 
Vabant ağaçların aşılanması hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yabanî ağaçların İktisat 
Vekâletince imar ve aşılanmasına müsaade 
edilmek için o kıt'a koru ve mürekkep balta-

Btitçe Encümeninin tadili 
Yabanî ağaçların aşılanması hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Devlet ormanlarında bulunan 

yabanî zeytin, harnop, badem, elma, ahlat, 
üvez, kızılcık, aliç, güvem, kestane, menengiç, 
idris, incir, filarya ve saire gibi yabanî ağaç
ların aşılanması, İklisat vekâletinin ve boş 
arazide muayyen bir kıta dahilindeki yabanî 
ağaçların aşılanması da vilâyetlerin müsaadesine 
bağlıdır. İktisat vekâletince, yaptırılan tetkikât 
neticesinde ağaçlarının aşılanması tensip ve 
alâkadar vilâyetlere tebliğ edilen devlet orman
ları aksamındâki ağaçların aşılanması için de 
vilâyetlerce müsaade olunur. Ancak bu müsa
adeler derhal vekâlete bildirilir. 

MADDE 2 — Dnvlet ormanlrrındaki ya
banî ağaçların İktisat vekâletince imar ve aşı
lanmasına müsaade edilmek için muhtevi ol-



ormanı ise muhtevi olduğu ağaçların en aşağı 
% ellisinin imar ve aşlanmaya elverişli ve 
îmar olduğu surette yemiş verebilecek halde 
olması lâzımdır. 

Ormanın tarlaya tahvili sebebile kaynak 
suların kuruması, toprağın kayması ve sel 
tehlikesi bulunmaması ve ormanın yemişinden 
istifade edilecek ağaçlara inhisarı halinde 
randmanın daha fazla olacağının hesap neticesi 
tehakkuk etmesi şarttır. 

Ancak muhtevi olduğu ağaçları fundadan 
ibaret Devlete ait arazide aşlanmaya kabiliyetli 
daha az miktarda ağaçlar bulurnsa bile imarına 
müsaade olunacaktır. 

MADDE 3 — Devlet ormanları ile boş 
arazideki ormonların muayyen bir bir kıt'ası 
dahilinde yabanî ağaçlerı aşlamak isteyen kimse 
istediği ormanın hudut ve mevkilerini ve ne 
gibi şartlar dahilinde îmar edeceğini beyan 
eden bir istida ile ormanın bulunduğu kazanın 
en büyük mülkiye memurluğuna müraacaat 
tarihini gösterir eline bir ilmühaber verilir. 
İsteyenler çoğalır ise istidaları sıra ile deftere 
yazılır. 

MADDE 4 — İşbu istida en büyük mülki
ye memuru tarafından kazanın bağlı olduğu 
orman dairesine, bulunmadığı takdirde ziraat 
dairesine verilerek orman ve ziraat memurları 
tarafından imarı istenen yerin keşfi icara ve 
ormanın varlığı ve ağaçların adet ve cinsleri 
ve bu cinsler arasından ne kadar aşıya kabili
yetli ağaç buluunduğu ve eb'at ve hacmi ile 
değeri ve o yerin meyveli ağaç ziraatına tah
sisi halinde senelik vereceği hasılatın mıkda-
rıni gösterir mukayeseli bir rapor ile hakikî 
vaziyeti gösterir hatasız bil hartasr tanzim 
olunarak İktisat Vekâletine gönderilecektir. 

MADDE 5 — İşbu raporda imar edilecek 
arazi dahilindeki aşlanacak ağaçların budan
masından ve arazinin temizlenmesi için çıka
rılacak ağaçların gövde' ve dallarından ne 
kadar kereste ve odun veya kömür yapılabile
ceği tayin edilecektir. 
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lık ormanı ise muhtevi olduğu ağaçların en 
aşağı % ellisinin imar ve aşılanmaya elvirişli 
ve imar olunduğu surette yemiş verebilecek 
halde olması lâzımdır. 

Ormanın tarlaya tahvili sebebiyle kaynak 
sularının kuruması, toprağın kayması ve sel 
tehlikesi bulunmaması ve ormanın yemişinden 
istifade edilecek ağaçlara inhisarı halinde 
veriminin dahi fazla olacağının hesap neti-
cisi tahakkuk etmesi şarttır. 

Ancak muhtevi olduğu ağaçları fundadan 
ibaret Devlete ait arazide aşılanmaya kabiliyeti 
daha az miktarda ağaçlar bulunsa bile imarına 
müsaade olunacaktır. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İşbu istida en byüyük 
mülkiye memuru tarafından kazanın bağlı 
olduğu orman dairesine, bulunmadığı takdir
de ziraat dairesine verilerek orman ve ziraat 
memurları tarafından imarı istenen yerin 
keşfi icra ve ormanın varlığı ve ağaçlarının 

adet ve cinsleri ve bu cinsler arasından nakadar 
aşıya kabiliyetli ağaç bulunduğu ve ep'at ve 
hacmi ile değeri ve o yerin meyveli ağaç 
ziraatine tahsisi halinde senelik verecği hasıla
tın miktarını gösterir mukayeseli bir rapor ile 
hakikî vaz'iyeti gösterir hatasız -bir haritası 
tanzim olunarak İktisat vekâletine gönderile
cektir. keşif harcırahları hühûmete aittir . 

MADDE 5 — Hhkûmetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 



hk ormanı ise muhtevi olduğu ağaçların en 
aşağı yüzde ellisinin imar ve aşılanmaya 
elverişli ve imar olunnduğu surette yemiş 
verebilecek halde olması lâzımdır. 

Ormanın tarlaya tahvili sebebile kaynak 
sularının kuruması toprağın kayması ve sel 
tehlikesi bulunması, ve ormanın yemişinden 
istifade edilecek ağaçlara inhisarı halinde 
randmanın daha fazla olacağının hesap neticesi 
tahakkuk etmesi şarttır. 

Ancak muhtevi olduğu ağaçları fundadan 
ibaret Devlete ait erazide aşılanmaya kabiliyeti 
daha az miktarda ağaçlar bulunsa bile imarına 
müsaade olunur. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İşbu istida en büyük mül
kiye memuru tarafından kazanın bağlı olduğu 
orman dairesine, bulunmadığı takdirde ziraat 
dairesine verilerek orman ve ziraat memurları 
tarafından imarı istenen yerin keşfi icra ve 
ormanın varlığı ve ağaçlarının adet ve 
cinsleri ve bu cinsler arasından ne kadar 
aşıya kabiliyetli ağaç bulunduğu ve eb'at 
ve hacmi ile hakikî değeri ve o yerin mey vah 
ağaç ziraatine tahsisi halinde senelik vereceği 
hasılatın miktarını gösterir mukayeseli bir 
rapor ile hakikî vaziyeti gösterir bir haritası 
tanzim olunarak vilâyet vasıtasile İktisat 
vekâletine gönderilir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 
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duğu ağaçların en aşağı yüzde ellisinin imar 
ve aşılanmağa elverişli ve imar olunduğu 
surette yemiş verebilecek halde olması lâzım
dır. Ormanın tarlaya tahvili halinde kaynak 
suları kurumak, heyelan ve seylâp ve çık teh
likeleri olmak gibi mahzurlar bulanmaması ve 
ormanın yemişinden istifade edilecek ağaçlara 
inhisarı halinde ve veriminin dahi fazla olaca
ğının hesap neticesi tahakkuk etmesi şarttır. 
Muhtevi olduğu ağaçları fundadan ibaret bu
lunan devlet ormanlarında aşılanmağa kabili
yeti daha az miktarda ağanlar bulunsa bile 
imarına müsaade olunur. 

MADDE 3 — Devlet ornunlarile boş ara
zide muayyen bir kıta dahilindeki yabanî 
ağaçları aşılamak isteyen kimse istediği parça
nın hudut ve mevkii ve ne gibi şartlar dahi
linde imar edeceğini beyan eden bir istida ile 
ormanın bulunduğu kazanın en büyük mülkiye 
memuruna müracaat eder. Müracaat tarihini 
gösterir kendisine bir ilmühaber verilir. İste
yenler müteaddit olursa istidaları sıra ile def
tere yazılır. 

MADDE 4 — Üçüncü madde mucibince 
verilen istidalar en büyük mülkiye memuru 
tarafından orman ve bulunmadığı taktirde ziraat 
dairesine verilerek orman veya ziraat memurları 
tarafından imarı istenen yerin keşfi icra ve 
ormanın mahiyetini ve ağaçlarının adet ve 
cinslerini ve bu cinsler arasında ne kadar aşıya 
kabiliyetli ağaç bulunduğunu ve eb'at ve 
hacimler le değerlerini ve o yerin meyvalı 
ağaçlara tahsisi halinde senelik vereceği 
hasılatın mıkdarını gösterir mukayeseli bir 
rapor ile arazi vaziyetini gösterir bir harita 
veya muntazam bir krokisi tanzim olunarak 
İktisat Vekâletine gönderilir. 

Raporda imar edilecek sahadaki aşılanacak 
ağaçların budanmasından ve arazinin temizlen
mesi için çıkarılacak ağaçların göde ve dalla
rından ne kadar kereste ve odun veya kömür 
yapılabileceği de ayrıca tayin edilir, 

MADDE 5 — İktisat Vekâletince bu rapor 
ve harita veya kroki tetkik edilerek yapılan 
keşfin usulüne uygun ve ormanın yemişinden 
istifade edilecek ağaçlara kalbi daha faideli 
olduğu anlaşıldığı surette ruhsatname verilmesi 
.vilâyete bildirilir. 
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MADDE 6 — İktisat Vekâletince rapor 

ve haritası tetkik edilerek yapılan keşfin usu
lüne uygun ve orman yemişinden istifade 
edilecek ağaçlara kalbi daha faydalı olduğu 
anlaşıldığı surette ruhsatnamenin verilmesi 
vilâyete bildirilecektir. 

MADDE 7 — Muayyen bir yer için 
çok isteyenler olursa imar için en faydalı şart
la teklif edene ruhsatname verilecektir ve 
bilhassa yabanî fidanları ormandan köy ve 
ova veya köyler veya şehir ve kaza yanında 
fidanlık teşkil ederek yemişli bahçe yetiştirmek 
isteyenler tercih olunacaktır. Ağaçları tamamen 
kaldırılan mahaller yine hükümete kalır. 

MADDE 8 — Köylüler tarafından köyleri 
civarında bulunan yabanî ağaçları aşılatmak 
istiyenlere yalnız veya toplu olarak yukarıdaki 
şartlara göre ruhsatname verilir. 

MADDE 9 — Sahipli yerlerde bulunupta 
aşılandığı̂  halde daha çok fayda temin edeceği 
mütahassıs memurlar tarafından tahakkuk edüp 
vekâletçe tastik olunan yerlerdeki yabanî ağaç
ların aşılattırılması mecburî kılınabilir. Bu 
ağaçlar için lüzumu olan eyi cins aşı usta
ları kullanarak ağaç sahiplerine de aşıcılığı 
öğretir, 

MADDE 10 — Aşılanmağa ayırılmak üze
re bir şahsa verilecek orman parçası beş dönü
mden aşağı iki yüz dönümden yukarı olmaya
caktır. Ancak ruhsatdamesi alındiktan sonra 
muayyen müddet için istenildiği gibi aşılan
dığı anlaşılırsa yanında bulunan ormandan 
aynı şartlar içinde o kadar dönüm için terci-
han ruhsatname verilecektir. Bundan başka 
sermayeli bir şirket halinde yabanî ağaçların. 

MBDDE 6 — İktisat Vekâletince rapor ve 
haritası tetkik edilerek yapılan keşfin usuline 
uygun ve ormanın yemişinden istifade edilecek 
ağaçlara kalbi daha faydalı olduğu anlaşıldığı 
ruhsatnamenin verilmesi vilâyete bildirilecektir 
Birinci maddenin son fıkrası mucibince veilâ-
yetlerce aşılanmasına müsaade olunanlar için 
vilâyetlerce mezuniyet verilir, 

MADDE 7 — Muayyen bir yeri birden fazla 
isteyenler olur ve bunlarada ayni günde müra
caat etmiş bulunurlarsa müreccah usul ve şera
ite riayeti teklif eden tercih olunur. Müraccah 
usule riayeti teklif edenin müracaatı muahhar 
ise mukaddem müracaat sahibine aynı usulü 
kabul etmesi teklif olunur, razi olduğu takdir
de kendisine, aksi takdirde muahhar müracaat 
edene ruhsat verilir. 

MADDE 8 — İktisat encümeninin tadili 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADD 9 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — İktisat encümeninin tadili 
veçhile aynen kabul edilmiştir . 



MADDE 6 — İktisat vekâletince rapor ve 
haritası tetkik edilerek yapılan keşfin usulüne 
uygun ve ormanın yemişinden istifade edilecek 
ağaçlara kalbi daha faydalı olduğu anlaşıldığı 
taktirde ruhsatnamesi verilir ve vilâyete bil
dirilir. 

MADDE 7 — Muayyen bir yer için çok 
istiyenler olursa imar için en faydalı şartlar 
teklif edene ruhsatname verilir ve bilhassa 
yabanî fidanları ormandan köye ve ova veya 
köyler veya şehir ve kaza yanında fidanlık teşkil 
ederek yemişli bahçe yetiştirmek istiyenler 
ve bunlardan da ayni kabiliyet ve evsafı gös
termek şartile ilk müracaat edenler tercih 
olunurlar. Ağaçlar, tamamen kaldırılan mahaller 
yine Hükümete kalır. 

MADDE 8 — Köylüler tarafından köyler 
civarında bulunan ve Devlete ait orman veya 
arazide olan yabanî ağaçları aşılamak isteyen
lere toplu olarak yukarıdaki şartlara göre 
ruhsatname verilir. 

MADDE 9 — As nen kabut edilmiştir. 

MADDE 10 — Aşılamağa [ayrılmak üzere 
bir şahsa verilecek orman parçası üç dönüm
den aşağı, iki yüz dönümden yukarı olmıya-
çaktır. Ancak ruhsatnamesi alındıktan sonra 
muayyen müddet içinde istenildiği gibi aşı
landığı anlaşılırsa yanında bulunan ormandan 
ayni şartlar içinde o kadar dönüm için terci-
han ruhsatname Verilecektir. Bundan başka 
sermayeli bir şirket halinde yabanî ağaçların 

MADDE 6 — Muayyen bir yeri birderi 
fazla isteyenler olur ve bunlar da aynı günde 
müracaat etmiş bulunurlarsa müreccah usul ve 
şeraite riayeti teklif eden tercih olunur. 
Müreccah usule riayeti teklif edenin müracaatı 
muahhar ise mukaddem müracaat sahibine aynı 
usulü kabul etmesi tektif olunur. Razı olduğu 
taktirde kendisine, aksi taktirde muahhar 
müracaat edene ruhsat verilir. 

MADDE 7 — Köyler tarafından köyler 
civarında bulunan ve Devlete ait orman veya 
arazide olan yabanî ağaçları aşılamak isteyen
lere toplu olarak yukarıdaki şartlara göre 
ruhsatname verilir . 

MADDE 8 — Sahipli yerlerde bulunupta 
aşılandığı halde daha çok faide temin edeceği 
mutahassıs memurlar tarafından tahakkuk edüp 
Vekâletçe tasdik olunan yerlerdeki yabanî ağaç
ların aşılandırılması mecburî kılınabilir . Bu 
ağaçlar için lüzumu olan iyi cins aşı kalem
lerini Hükümet meccanen vereceği gibi gez
ginci aşı ustaları kullanarak ağaç sahiplerine de 
aşıcılığı öğretir. 

MADDE 9 — Aşılanmağa ayrılmak üzere 
bir şahsa verilecek orman parçası üç dönümden 
az ve iki yüz dönümden fazla olamaz. Ancak 
aldığı ruhsatnameye tevfikan muayyen müddet 
içinde aşılama ameliyatını muvaffakiyetle ikmal 
edenlere yanında bulunan ormandan ayni şart-
içinde yeni bir parça için tercihan ruhsatname 
verilir. Malî iktidar ve fennî ihtisaslarım Hü
kümetçe talep edilecek vesikalarla ispat eden 
şirketlere yukarıda beyan olunan iki yüz dö
nümden fazlası için de ruhsat verilmesi caizdir. 

MADDE 10 — Aşılanmağa ayrılacak par
çaların etrafına masarifi ruhsatname âlâna ait 
olmak üzere ruhsatname itası tarihinden niha
yet üç ay içinde hudut işaretleri koydurulur . 
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imarini isteyenler iktidar ve ihtisaslarına iti
mat olunur bir gurup olduğunu göstereceği 
vesikalarla ispat ederlerse yukarıda beyan 
olunan iki yüz dönümden fazlası için de ruhsat 
verilecektir. 

MADDE 11 —Aşılanmağa ayrılacak parça
nın hudutları ruhsatnamenin itası tarihinden 
itibaren nihayet üç ay içinde hudutlanacaktır. 

MADDE 1 2 — Aşılanma ameliyatının en 
çok üç sen içinde bitirilmesi şarttır 

MADDE 1 3 — Ruhsatnamenin verildği 
tarihden başhyarak bir sene içinde fidanlar 
imara ve aşılanmağa başJanmamış olursa ruh
satname hükümsüz ve protostosuz ruhsatname
yi veren makam tarafından geri alınır. Yap
mış olduğu iş yeniden ağaç dikmeyi ve taz
minatı saireyi icab ediyorsa bunlar ruhsatna
me sahibinden hükümle alınır* 

MADDE 1 4 — Ruhsatname sahibi ihyaya MADDE 1 4 — Hükümetin teklifi veçhile 
kabiliyetli olduğu orman ve ziraat memurla- aynen kabul edilmiştir. 
rınca tahkik olunacak hududu içinde aşılamağa 
salih ağaçlar bulıınmiyan boş yerleri ormanın 
diğer cihetinden tedarik edeceği yabanî fidan
ları dikmeğe ve tımar suretile doldurmağa 
mecburdur. 

MADDE 1 5 —İslah ve terbiyesi arzu olunan MADDE İT» — Hükümetin teklifi veçhile 
ağaçların tımarından hasıl olan ve temizletme aynen kabul edilmiştir. 
için çıkarılan ağaçların gövde ve köklerinden 
kesilecek ve yapılacak kereste veya odun ve 
kömür mikdarile bunların hangi mevsimde ne 
kadar müddet içinde yapılabileceği ve çıkarıla
cağı ruhsatnamesinde gösterilecektir. 

MADDE 1 1 — İktisat encümeninin tadili 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1 2 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1 3 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabu edilmiştir. 



imarını istiyenler iictidar ve ihtisaslarına I 
itimat olunur, bir gurup olduğunu göstereceği 
vesikalarla isbat ederlerse yukarıda beyan 
olunan iki yüz dönümden fazlası için de 
ruhsat verilecektir. 

MADDE 11 — Aşılamağa ayrılacak parça
lanır etrafına mesarifi ruhsatname alana ait 
olmak üzere ruhsatname itası tarihinden niha
yet üç ay içinde hudut işaretleri koydurulur. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — » » » 

MADDE 14 — » y> ' » 

MADDE 15 — » » 

MADDE 1 1 — Aşılama ameliyesinin eri 
çok üç sene içinde bitirilmesi şarttır. 

MADDE 1 2 — Ruhsatnamenin verildiği 
tarihden başlıyarak bir sene içinde imar 
ve aşıya başlanmamış olursa ruhsaname 
ihtar ve protosto gibi hiç bir muameleye ve 
hükme hacet kalmaksızın ruhsatnameyi veren 
makam tarafından geri alınır. Şayet bu yüzden 
tahribat vuku bulmuş ise bunlarda ruhsatname 
sahibine hükmen tazmin ettirilir. 

MADDE 1 3 — Ruhsatname sahibi aldığı 
parçada boş yerler mevcut olur ve bu yerlerin 
ihyaya kabiliyeti orman veya ziraat memurla
rınca tesbit edilirse buraları kendi parçasından 
veya ormanın müsaade edilecek diğer cihetin
den tedarik eyleyeceği yabanî fidanları dik
mek ve aşı yapmak süretile doldurmağa mecbur 
tutulur ve bu cihet ruhsatnamede gösterilir. 

MADDE 1 4 — Islâh ve terbiyesi arzu olu
nan ağaçların timarından ve temizlenme için 
çıkarılan ağaçların gövde ve köklerinden kesn 
lecek ve yapılacak kereste veya onun ve kömür 
miktarile bunların hangi mevsimde ne kadar 
müddet içinde ve ne şerait dahilinde yapılabi
leceği ruhsatnamede gösterilir. 

MADDE 1 5 —- Kesme ve temizleme neti
cesinde yapılacak kereste, odun ve kömür 
ormanın bulunduğu mıntaka tarifesindeki 
bedelin nısfına tabidir. Ancak bu suretle elde 
edilen kereste, odun ve kömürün ormandan 
çıkarılabilmesi aşı ameliyatının ikmaline müte
vakkıftır. İmar ve aşıya başlamakla beraber 
aşıyı ikmal etmeden evel elde edilen kereste, 
odun ve kömürü çıkarmak isteyenlere tarifeye 
göre dört misil bedel üzerinden bir banka 
teminatı alınmak şartıle müsaade olunabilir. 
Üçüncü sene nihayetinde aşı ikmal olunmadığı 
taktirde ruhsatname münfesih olmakla beraber 
mevcut kereste, odun ve kömürler müsadere 
ve şayet daha evvel bunlar çıkarılmış ise 
alınan teminat mukabili bilâ hüküm derhal 
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MADDE 16 — Kesme ve temizlenme 
neticeeinde yapılacak kereste, odun ve kömür
den ormanın iskele veya pazar mahalline me
safesi nazarı dikkata alınarak hangi mıntıkaya 
isabet sdiyorsa bedelini o mahallin orman 
tarifesine ve usul ve kanun ve mevzu şartları-
no göre mal sandıklarına teslim ve fen memur 
veya muhafızlardan orman tezkeresini alarak 
ormandan nakil ve dışarıya götürecektir . 
Yapılan odun ve kömür ve keresteyi kendi 
şahsî işlerine sarf ve kullanacak olursa orman 
resmi verilmiyecektir. Ancak bunların çıkarıl
ması her mevsimin aşı ameliyatının icrasın
dan sonra yapılacaktır. Aşı işi yapılmayup 
yalnız temizlik yapılır ve kesilen ağaçlar 
ticarete çıkarılmak istenildiğinde ameliyenin 
tatbikatına kadar tevkuf olunacak ve ruhsatna
me üçüncü sene nihayetinde fesholunacaktır. 
İşbu kanun hükmlerine göre hareket edilmediği 
takdirde kesilen ağaçlar ve ağaç mahsulleri 
hükümsüz veprotostosuz devlet namına zabıt 
ve müsadere olunarak müzayede ile satılacak 
ve bedeli irat kadedilecek ve bu bapta tali
bin hak iddiasina salahiyeti olmiyacaktır. 

MADDE 17 — Üçüncü sene sonunda 
ruhsatnamesi iptal olunan arazide ağaçları 
kısmen aşılanmış olduğu halde dahi diğer 
talibine ihale olunur ve bu veçhile kısmen 
mamur ve kısmen gayrı mamur bulunan par
çanın imarının ikmali için yeni sahibine evelki 
ruhsatnamedeki müddetle ve aynı şartlarla 
mezuniyet verilir. 

MADDE. İC» — Kesme ve temizleme neti
cesinde yapılacak kereste, odun ve kömürden 
ormanın iskele veya pazar mahalline mesafesi 
nazarı dikkate alınarak hangi mıntakaya isabet 
ediyorsa o mahallin orman tarifesi bedelinin 
nisfi usul ve kanun ve mevzu şartlarına, göre 
mal sandıklarına teslim ve fen memuru veya 
muhafızlarından orman tezkeresini alarak or
mandan nakil ve dişarıya götürecektir. Yapılan 
odun ve kömür ve keresteyi kendi şahsı işlerine 
sarf ve kullanacak olursa orman resmi verilmiye
cektir. Ancak bunların çıkarılması her mevsimin 
aşı ameliyatının icrasindan sonra yapılacaktır. 
Aşı işi yapılmayup yalnız temizlik yapılır ve 
kesilen ağaçlar ticarete çıkarılmak istenilirse 
ameliyenin tatbikına kadar katiyat tevkif olu
nacak ve ruhsatname üçüncü sene nihayetinde 
fesh olunacaktır. İşbu kanun hükümlerine göre 
haraket edilmediği takdirde kesilen ağaçlar ve 

ağaç mahsulleri hükümsüz ve protostosuz Devlet 
namına zabt ve müsadere olunarak müzayede 
ile satılacak ve bedeli irat kayit edilecek ve 
bu bapta talibin hakkı iddiasına selâhiyeti 
olmayacaktır. 

MADDE 17 — İktisat encümeninin tadili 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 16 — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 17 Üçüucü sene sonunda ruhsat
namesi iptal olunan arazide ağaçlan kısmen 
mamur ve kısmen gayri mamur buluan parça
nın imarının ikmali için yeni talibine evvelki 
ruhsatnamedeki müddetle ve aynı şartlarla 
mezuniyet verilir. 

irat kaydedilir, ve ayrıca vukua gelmiş zarar 
ve ziyan dolayısile 12 inci maddeye tevffkan 
muamele olunur. 

MADDE 16 — Ruhsatnamesi iptal edilmiş 
bir parça evvelki ruhsatnamedeki müddetle ve 
ayni şartlarla yeni taliplere verilebilir, 

MADDE 17 — Üç sene nihayetinde ruh
satnamesi mucibince imar ve aşı ameliyatını 
muvaffakiyetle bitirmiş olanlar . aşıladıkları 
ağaçların arazi ile birlikte kendilerine temliki 
için istida ile mahallin en büyük mülkiye me
muruna müracaat ederler. Bu müracaatlar 
üzerine orman veya ziraat memurları veya 
İktisat Vekâletince tayin edilecek mütehassıs 
ve müfettişler marifetile mahallinde imar ver 
aşının hüsnü suretle yapılıp yapılmadığı ve 
ruhsatname ahkâmına tamamen riayet edilip 
edilmediği ve diğer Devlet ormanlarına bir 
gûna tecavüz vuku bulup bulmadığı tetkik 
ve bir raborla tespit olunur. Raporlar vilâyet
lerden İktisat Vekâletine gönderilir ve vekâletçe 
muvafık görüldüğü takdirde o parçanın 
ruhsatname sahibine temliki icra ve tapu 
senedi ita olunur. Ve bu suretle tapu senedi 
verilen yerler hakkında 6 şubat 340 tarihli 
ve (407) numaralı kanunun beşinci maddesi 
mucibince muamele ifa edilir. Raporlarda 
İmar ve aşının ikmal olunmadığı ve ruhsat* 
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MADDE 1 8 — Yapılan ıslah ameliyatı 
ve aşılanmadan istenilen derecede muvaffakiyet 
hasıl olup olmadığı, russatname ahkâmına 
riayet edilip edilmediği iktisat Vekâleti müte
hassısları tarafından muayene ve teftiş edilerek 
gördüklerini üçüncü sene nihayetinde at'î ra
por halinde vilayete verecekler ve bu raporun 
bir sureti vilâyetten vekâlete gönderilecektir . 

MADDE 1 0 — Aşılanacak ağaçların aşı
lanması ve arazinin imari için bir şahıs viya 
şirkete veyahut köylülere verilen ruhsatname 
ahkâmı tamamen icra edilmedikçe aynı eşhas 
ve şirket ve ahaliye bu yolda başka ruhsat 
verilmiyecektir. 

MADDE 2 0 — Devlet ormanları içinde bulu
nan yabani ağaçları kökünden söküp kendi 
toprağına nakl ile fidanlık ve bahçe teşkil et
mek isteyenlere tesis edeceği fidanlık ve bahçe
nin genişliğine göre orman memurlarının 
resmî müsaadesile bir seneye mahsus olmak 
üzre ruhsatname verilecektir. Aşılama için 
çıkarılacak ağaçlardan orman bedeli ahnmıya-
caktır. 

MADDE 2 1 — Bir kimse ruhsatı mahsusa 
ile imar ve aşıladığı ağaçlarını kendine mal 
etmek için müracaatmd ait olduğu memur 
tarnfından lâzım olan muayenesi icra edildikten 
sonra mevzu şerait dairesinde, aşılandığı ve 
diğer Devlet ormanlarına bir gûna tecavüz 
vuku bulmadığı takdirde tapu senedi verilmek 
üzere keyfiyet vilâyet makamından İktisat Vekâ
letine iş'ar olunur. Vekâletten verilecek emir 
üzerine ait olduğu daire tarafından tapu sene
di ita olunur. Ancak diğer Devlet ormanlarına 
tecaüz ve zararı tebeyyün eylediği takdirde 
evvelce verilen ruhsatnamesi ibtal edilir. Ve 
ormanlara vuku bulan tecavuzdan dolayı or -
man nizamnamesi ahkâmınca başkaca tecziye 
ve zararı tazmin olunmak üzere ait olduğu 
mahkemeye verilir, 

MADD£ 1 8 — Yapılan ıslâh ameliyatı ve 
aşılanmadan istenilen derecede muvaffakiyet 
hasıl olup olmadığı, ruhsatname ahkâmına 
riayet edilüp edilmediği İktisat vekâleti müta-
hassıslan tarafıdan muayene ve teftiş edilerek 
gördüklerini üçüncü sene nihayetinde ka'ti 
rapor halinde vilâyete verilecek ve bu rapor-
rın bir sureti vilâyetten vekâlete gönderile
cektir. 

MADDE 1 9 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir . 

teklifi veçhile 

MADDE 2 0 — Hükmetin teklifi veçhile 
aynen -kabul edilmiştir . 

MADDE 2 1 — Hükümetin ieklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 18 — Aynen kabul edilmiştir . 

MADDE 19 - >, 

MADDE 20 - 9 

MADDE 21 — Bir kimse ruhsatı mahsusa 
ile imar ve aşıladığı ağaçlarını kendine mal 
etmek için müracaatında ait olduğu memur 
tarafından lâzım olan muayenesi icra edildikten 
sonra mevzu şerait dairesinde aşılandığ ve 
diğer devlet ormanlarına bir gûna tecavüz vuku 
bulmadığı takdirde tapu senedi verilmek üzere 
keyfiyet vilâyet makamından İktisat Vekâletine 
iş'ar olunur . Vekâletten verilecek kararname 
üzerine ait olduğu daire tarafından tapu senedi 
ita olunur . Ancak diğer devlet ormanlarına 
tecavüz ve zararı tebeyyün eylediği takdirde 
tecavüz edilen mıkdar elinden alınır ve bu teca
vüzden dolayı orman nizamnamesi ahkâmınca 
başkaca tecziye ve zararı tazmin ohihmak üzere 
ait olduğu mahkemeye verilir . 

name ahkâmına riayet edilmediği tesbit edilen
ler için 12 ve 15 inci maddeler ve diğer 
Devlet ormanlarına tecavüz vuku bulduğu 
takdirde haklarında orman kavanin ve niza-
matı ahkâmı tatbik olunur. 

MADDE 18 — Aşılanacak ağaçların 
aşılanması ve erazinin îman için bir şahıs 
veya şirkete veyahut köylülere verilen ruhsat
name ahkâmı tamamen icra edilmedikçe ayni 
eşhas ve şirket ve ahaliye bu yolda başka ruhsat 
verilmez. 

MADDE lî> — Devlet ormanları içinde 
bulunan yabanî ağaçları kökünden söküp 
kendi toprağına nakil ile fidanlık ve bahçe 
teşkil etmek isteyenlere te'sis edeceği fidanlık 
ve bahçenin genişliğine göre orman memur
larının resmî müsaadesile bir seneye mahsus 
olmak üzere ruhsatname verilir ve aşılama 
için çıkarılacak ağaçlardan orman bedeli 
alınmaz. 

MADDE 20 — Kanunun intişar ettiği 
tarihe kadar ruhsat almaksızın yabanî ağaç
ları aşilamış olanlara araziyi temfzlemiş bu
lunduğu takdirde hemen ve temizlenmediği 
görüldüğü halde tarihi tebliğden itibaren bir 
sene zarfında temizlendiği surette bu arazi on 
yedinci maddeye tevfikan temlik olunur, bu 
gibi mahaller arazi vergisine tabidir. 

MADDE 21 — Bağ, meyve, bahçe ve 
fidanlıklarını fennî surette imar eden yani 
budama, gübreleme ve hastalıktan korunmasını 
cinsinin eyileştirilmesini, arazinin işletilmesini 
eyi yapanlara mükâfat verilir, meyve ve fidan 
müsabakalarında bu gibi mükâfat kazanmış bağ 
ve bahçe ve «fidanlık [sahipleri müsavi şeraitte 
diğerlerine tercih edilir, mükâfat miktarı ve 
verilmesi şekli iktisat vekâletince tespit olunur. 
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MADDE 22 Kanunun intişar ettiği tarihe 

kadar ruhsat alınmaksızın yabanî ağaçlajrı aşı
lamış veya mahsul almağa başlamış olanlara 
araziyi temizlemiş bulunduğu takdirde bu ara
zi temlik olunur. Bu gibi mahaller arazi 
vergisine tabidir. 

MADDE 2 3 — Meyva ağaçlarının bahçe 
ve fidanlıkları fennî surette imar eden yani 
budama, gübreleme ve hastalıktan korunmasını 
cinsinin eyileştirilmesinf, arazinin işletmesini 
eyi yapanlara mükâfat verilir. Meyva ve fidan 
müsabakalarında bu gibi mükâfat kazanmış 
bağ ve bahçe ve fidanlık sahipleri müsavi 
şeraitte diğerlerine tercih edilir . Mükâfat mik
tarı ve verilmesi şekli İktisat Vekâletince tespit 
olunur. 

MADDE 25 — Ağaç kesenler ve yahut 
sökenler ve yaralayanlar ve yahut ağacın kabuk
larını soyanlar Türk ceza kanununun 516 inci 
maddesinin altıncı fıkrasına tevfikan cezalandı
rılırlar. 

MADDE 20 — Ziraat, Orman memurları
nın ağaç kesenler ve tahribat yapanlar hakkın
da dava ikamesine selâhiyetleri vardır. 

MADDF 27 — Meyvalı ağaçlar sahaların 
da her kim hayvanatını otlatırsa Türk ceza 
kanununun 518 inci maddesine tevfikan 
cezalandırılırlar. 

MADDE 22 — Kanunun intişar ettiği 
tarihe kadar ruhsat- almaksızın yabanî ağaçları 
aşılamış olanlara araziyi temizlemiş buluWduğu 
takdirde hemen ve temizlenmediği görüldüğü 
halde tarihi tebliğden itibaren bir sene zarfın
da temizlendiği surette bu arazi temlik olunur. 
Bu gibi mahaller arazi vergisine tabidir. 

MADDE 2 a — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 4 — Meyve ağaçlarını kamilen 
veya kasti ticaretle kısmen köklemek veya 
kesmek ancak ziraat memurunun müsaadesile 
yapılır. 

MADDE 25 — Hükümetin tekitti veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 —- İktisat encümeninin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 4 — Aşılı ve aşısız her nevi 
meyva ağaçlarının fen memurlarından müsaade 
almadan kesilmesi yasaktır. Budama ve tımarım 
sahibi müsaadesiz yapabilir. 

MADDE 2 8 — Aşılanan ağaçlar zeytin MADDE 2 8 —. İktisat Encümeninin tadili 



MADDE 2 2 — Aynen kâtrul edilmiştir. 

MADDE 2 3 - ' » 

MADDE 2 4 — Meyva bahçelerini kamilen 
köklemek veya kesmek ancak ziraat memuru
nun müsaadesile yapılır. Kereste olarak kulla
nılacak mey vah ağaçlar ancak orman veya 
ziraat memuruna damgalattırıldıktan sonra 
kesilebilir. 

MADDE 2 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 6 — Ziraat veya orman memur
ları bu kanunun ahâmuıa muhalif olarak ağaç 
kesenleri veya tahribat yapanları müddei umu
miye ihbar ederler. 

MADDE 2 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 8 — Aşılanan ağaçlar zeytin ise 

i § -
MADDE 2 2 — bahçelerini kamilen veya 

kasfî ticâretle kısmen köklemek veya hesmek 
ancak ziraat memurlarının müsaadesile yapılır. 
kerasta olarak kullanılacak meyveli ağaçlar 
orman veya ziraat memurına damgalattırıldıktan 
sonra kesilebilir. 

MADDL 2 3 — Ağaç kesnler ve yahut sö-
kenler veya yaralayanlar ve yahut ağacın kabuk
larım soyanlar Türk ceza kanununun [51ÖJ mcı 
maddesinin altıncı fıkrasına tevfikan cezalan
dırılırlar. Bu efali icra halinde tutulan eşhas 
için orman, köy ve bağ ve kır bekçilerinin en 
yakın karakolda tanzim ettirecekleri zaplt vara
kası aksi sabit oluncaya kadar mamulunbihtir. 

MADDE 2 4 — Ziraat veya orman me
murları bu kanunun ahkâmına muhalif olarak 
ağaç kesenleri veya tahribat yapanları müddei 
umumiliğe ihbar ile mükelleftirler. 

MADDE 2 5 — Meyveli ağaçlar saha
larında her kim hayvanatını otlatırsa Türk ceza 
kanununun [518] inci maddesine tevfikan ceza
landırılır. [23] üncü maddenin son fıkrası 
hükmü bunlar hakkında da caridir. 

MADDE 2 6 — Aşılanan ağaçlar zeytin 
ise zeytinlik içinde tasir hane inşa etmek 
Hükümetten mezuniyet almağa mütevakkıftır. 
Aksi taktirde inşa olunan tasirhane işlet
tirilmez. 

MADDE 2 7 — Şoselerde ve yollarda dikil
miş meyveli ve meyvesiz ağaçları sökeriler 
veya kesenler yahut yaralayanlar veya kabuk
larını soyanlardan emsalinin tedariki ve dikil
mesi için lâzımgelen ve mahallî memurları 
tarafından miktarları taktir edilen masrafın 
iki miâli tazminat olarak alınmakla beraber 
bunlar altı aya kadar hafif hapis ile cezalan
dırılır. İşbu fiilin yapanı bulunmadığı taktirde 
tazminat ,şose veya yolların hududu dahilinde 
bulunduğu köy ihtiyar meclisine tahmil olunur. 
Yirmi üçüncü maddenin son fıkrası bunlar 
hakkında da caridir. 

MADDE 2 8 — Bilinen veya bılinmiyen 
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ise zeytinlik içinde tasirhanc inşa etmek Hü
kümetten mezuniyet almağa mütevakkiftir. Aksi 
takdirde inşa olunan tasirhane yıktırılır . 

MADDE 29 -- Şoselerde ve yollarda ekil
miş meyvalı meyvasız ağaçlarla nıeyvalanndan 
ve saireden istifade maksadile tesis edilmiş 
olan ağaçlan sökenler veya kesenler veya 
yaralayanlar ve kabuklarını soyanlar emsalinin 
dikme ve # tedarikine ait bilcümle masarif 
mahallî memurlar tarafından takdir olunarak 
iki misli tazmin ve ayrıca üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

Ağaçlara yapılacak zarar ve ziyan müteca-
sirile birlikte köy ihtiyar heyeti müştereken 
zamiridirler. 

Hapis cezası ile cezalandırılanlar ağaç 
dikme işlerinde amele olarak istilhdam 
olunurlar. 
Agahlara arız olan, hastalıklara karşı mükellefiyet 

MADDE îîO — Bilinen veya bilirim iyen 
her hangi bir hastalik meyvalı ağaçlara 
tahribat yapdığı zaman sahibi veya kiracısının 
keyfiyeti orman veya ziraat, memuru idaresine 
ve ziraat orman bulunmiyan yerlerde en büyük 

veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Şoselerde ve yollarda ^kil
miş meyveli meyvesiz ağaçlarla meyvelerinden 
ve saireden istifade maksadile tesis edilmiş 
olan ağaçlan sökeııler ve ya kesenler veya 
yaralayanlar ve kabuklarını soyanlar emsalinin 
dikme ve tedarikine ait bilcümle masarif, ma
halli memurlar tarafından takdir olunarak iki 
misli tazminat alınır ve ayrıca üç aydan bir 
seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

MADDE 30 — İktisat Encümeninin tadili 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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zeytinlik içkide tasirhane inşa etmek Hükü
metten mezuniyet almağa mütevakkıftır. Aksi 
takdirde inşa olunan tasirhane işlettirilmez. 

MADDE 2 9 — Şoselerde ve yollarda 
ekilmiş mey vah, meyvâsız ağaçlarla meyvala-
rından ve saireden istifade maksadile tesis 
edilmiş olan ağaçlan sökenler veya yaralayanlar 
ve kabuklarını soyanlar emsalinin dikme ve 
tedarikine ait olarak mahallî orman veya ziraat 
memurları tarafından takdir olunacak bilcümle 
masarifin iki misli ve ayrıca da üç aydan bir 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. İşbu 
fiilin yapanı bulunamadığı takdirde takdir 
olunan masraf köy muhtar ve ihtiyar meclisine 
tazmin ettirilir. Hapis cezasile cezalandırılanlar 
ağaç dikme işlerinde amele olarak istihdam 
olunurlar. 

MADDE 3 0 — Bilinen veya bilinmeyen 
her hangi bir hastalık meyvalı ağaçlara tahri
bat yaptığı zaman sahibi veya kiracısının 
keyfiyeti orman veya ziraat idaresine ye ziraat 
ve orman memuru bulunmıyan yerlerde en 

her.hangi bir hastalık hususî ormanlar müs
tesna olmak üzere sahipli arazideki ağaçlara 
tahribat yaptığı zaman sahibi veya kiracısı 
keyfiyeti orman veya ziraat idaresine ve ziraat 
ve orman memuru bulunmiyan yerlerde en 
büyük mülkiye memuruna bildirmeğe ve haŝ  
talik numunesini vermeğe veya göndermeğe 
ve Hükümet tarafından ilân edilecek mücadele 
usul ve şeraitine göre tedavide bulunmağa 
mecburdur. Vaktinde ihbar etmiyen ve hasta
lık numunesini vermiyenlerden birinci defasın
da on lira cezayi naktî alınır. Yapılan ilâna 
rağmen ağaçlarını tedavi ettirmiyenlerden 
masarifi bidayeten ziraat memurunun yapacağı 
keşi üzerine vilâyet bütçesince muvakkaten 
tesviye edilmek ve bilâhare sahibinden veya 
kiracisinden tehsil emval kanununa tevfikan 
tahsil olunmak üzere Hükümetçe tedavi etti
rilmekle beraber bu gibiler hastalığı haber 
vermiyenler hakkında tatbik edilen ceza ile de 
cezalandırılırlar. Hastalık çok salgın bir hal 
alırsa alâkadarlar erman veya ziraat memurunun 
tanzim edeceği program dahilinde hep birden 
mücadelede çalıştırılabilir. Bu baptaki davete 
icabet etmiyenleriri yerine kullanılacak amelenin 
ücreti kendilerinden beş misli olarak istifa 
ve ameleye verilenden maadası vilâyet bütçesine 
ithal ve mücadeleye sarfedilir. 

MADDE 2 0 — Sahipsiz topraklardaki 
her nevi ağaçlarda mevcut olup hastalığın 
başkasına geçmesine ve salgın olmasına sebe
biyet verecek hastalıklar umumî bütçedeki 
tahsisatile ve çekirge kanununda beyan edilen 
mükelleflerin iştirakile tedavi ve imhaedilir: 

MADDE 3 0 — Ağaçlara sirayet edecek 
her nevi hastalıklarla bulaşmış maddelerin 
Türkiyeye sokulmasını men'e Hükümet . me
zundur. 
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mulkiye memuruna bildir r«eğe ve hastalık 
numtıfiefeini vermeğe mecbur dur, 

Vaktmda ihbar [ve hastatık Ftiümunesini 
vef m îy enlerden fbirnci defasında ı o lira cezayi 
nakti âlîfltr. 

tekerrtrü hininde rıaktî «eza miktarı bir 
rntsli derecesinde artırılarak t̂ahsil olunur. 
yah«t ön ğfrntifcn bir aya kadar hapsoluriur. 

MADDE 3 1 — Mücadele usulü ve icrası 
tarzı hükümet tarafından ilân olunur. İşbu 
ilân memadı mucibince ve muayyen müddeti 
zarfında' ağaçlan sahibi tedavi etmeğe mec
burdur. Eğer etmezse ağaçları hükümet tara
fından tedavi edilir. Ve mesarifi ziraat memu
runun yapacağf keşif üzerine vilâyet bütçesince 
tesviye olunur ve bu masarif sahibinden veya 
müstecirinden tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil olunur. Hastalığı haber vermiyeriler 
hakkında tatbik edilen ceza ile de cezalan
dırılır. Eğer hastalık çok salgın bir hal alırsa 
umum bahçe eshabı ziraat memurunun tanzim 
edeceği "program dahilinde hep birden müca
delede çalıştırılırlar. Bu baptaki davete icabet 
etmiyenierin yerine kullanılacak amelenin üc
reti beş misli istifa olunur. Ameleye verilen
lerden maadası mücadeleye sarfedilir. 

MADDE 3 2 — Sahipsiz topraklardaki her 
nevi ağaçlarda mevcut olup hastalığın başka 
sına geçmesine ve salgın olmasına sebebiyet 
verecek'hastalıkların tedavisi hükümetin tahsi
satı ile ve komşu köylülerin mükellef amele 
sıfatım haiz olanların iştiraki le tedavi ve imha 
edilir. 

MADDE 3 3 — Ağaçlara sirayet edecek 
her nevi hastalıklarla jiletlenmiş maddelerin 
Türkiyeye sokluması yasaktır. 

MADDE 3 4 — Dışarıdan sokulacak ağaç, 
fidan, kök, çubuk ve sairenin Türkiyeye güm
rüklerinden ithalinde menşe ve sağlık şehadet-
narneşi bulunması lâzımdır. Bu şehadetnameler 
çikarılan srheifıİeketterde bulunan Türkiye Cum
huriyeti mümessillerine tasdik ettirilecektir. 

MADÖE 3 5 — Fidan ve aşı temini için 
muvazenei umumiye ve hususiye bütçelerine 
kâfi tahsisat konur. 

MADDE 3 1 — Mücadele usulü ve icrası 
tarzı Hükümet tarafından ilân olunur. 

İşbu ilân mefadı mucibince ve muayyen 
müddeti zarfında ağaçları sahibi tedavi etmeğe 
mecburdur. Eğer etmezse ağaçları Hükümet 
tarafından tedavi edilir. Ve masarifi ziraat 
memurunun yapacağı keşif üzerine vilâyet 
^bütçesince tesviye olunur ve bu masarif sahi
binden veya kiracısından tahsili emval kanu
nuna tefikan tahsil olunur. Hastalığı haber 
vermiyenler hakkında tatbik edilen ceza ile de 
cezalandırlır. Eğer hastalık çok salgın bir hal 
alırsa umum bahçe eshabı ziraat memurunun 
tanzim edeceğr bir program dahilinde, hep 
birden mücadelede çalıştırılırlar. Bu baptaki 
davete icabet etıniyenlerin yerine kullnulacak 
amelenin ücreti beş m isi i istifa olunur. Ame
leye verilenlerden maadası mücadeleye sarf 
edilir. 

MADDE 3 2 — İktisat encümenin tadili 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

' MADDE 3 3 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmişti. 

MADDE 3 4 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir . 

MADDE 3 5 ' — İktisat encümeninin tadili 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 



- 2 3 -
büyük mülkiye- memuruna bildirmeğe ve 
hastalık numunesini vermeğ* veya göndermeğe 
mecburdur. 

Vaktında ihbar ve hastalık numunesini 
vermiyenlerden birinci defasında on lira cezayi 
nakdî alınır. 

MADDE 3 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 2 — Sahipsiz topraklardaki her 
nevi akçalarda mevcut olup hastalığın başkasına 
geçmesine ve salgın olmasına sebebiyet verecek 
hastalıkların tedavisi Hükümetin tahsisatile ve 
çekirge kanununda beyan edilen mükelleflerin 
iştirakile tedavi ve imha edilir. 

MADDE 3 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 5 — Fidan ve aşı temini ve 
mükâfat itası için müvazenei umumiye ve hu
susiye bütçelerine kâfi tahsisat konulur. 

MADDE 3 1 — Dışarıdan sokulacak ağaç 
fidan, kök, çıbık ve sairenin Türkiye gümrük
lerinden idhalfnde usulen men'şe ve sağlık 
şehadetnamesi bulunması lâzımdır» 

MADDE 3 2 — Fidan ve aşı temini ve 
mükâfat itası için her sene İktisat Vekâleti 
ve vilâyetler bütçelerine icap eden tahsisat 
vaz olunur . Evkaf, Devlet Demir Yolları 
Müdüriyeti Umumiyeleriyle vilâyet idarei 
hususiyeleri ayrıca İktisat Vekâletinin tesbit 
edeceği yerlerde ve mikdarda fidanlık yapmak 
ve kurslar açmak için lüzumu olan tahsisatı 
bütçelerine koymağa mecburdurlar. 

MADDE 3 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 4 — Bu kanunun ahkâmını icraye 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat vekilleri 
memurdur. 
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MADDE 36 — Evkaf, demir yollan, mu-

hasebei hususiyeler ve ziraat orman mektepleri 
İktisat vekâletinin tespit edeceği yerlerde ve 
miktarda fidanlık yapmak ve kurslar açmak için 
icap eden tahsisatı bütçelerine koymağa mec
burdurlar. 

MADDE 37 
den muteberdir. 

İşbu kanun neşri tarihin-

MADDE 38 — İşbu kanunun icrasına İk
tisat ve Maliye vekilleri memurdur. 

3/3/929 
Ad. V. 
M. Esat 
Ha. V. 

Dr. T. Rütii 
İk. V. Na. V. 

M. M. V. 
M. Abdalhalik 

Ma. V. 
.Ş. Saraçoğlu 

S. İ. M. V. 
D. Refik M. Rahmi Recep 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 

H. Vasıf 

MADDE 30 — İktisat encümeninin 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

tadili 

MADDE 37 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir . 

MADDE 38 — İşbu kanunun icrasına 
İktisat, Maliye, Dahiliye ve Adliye vekilleri 
memurdur. 
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MADDE 3 6 — Evkaf, Devlet demir yol- l 

lan, muhasebei hususiyeler İktisat Vekâletinin 
tesbit edeceği yerlerde ve miktarda fidanlık 
yapmak ve kurslar açmak için icap eden tah
sisatı bütçelerine koymağa mecburdurlar. 

MADDE 3 7 — Ayuen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 8 — Aynen kabul edilmiştir. 



\ 
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Sıra Ng 2 6 4 
Aydın ve İzmir - Kasaba ve temdidi Demiryolları idaresile 
aktolunan mukavelenamelerin tasdiki hakkında 513 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 26/5/929 

Sayl §î46 
li. M. M. Yüksek reisliğine 

Aydın ve İzmir - Kasaba ve temdidi Demiryolları idareleriyle aktolunan mukavelenamelerin 
tasdiki hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2Ö/5/929 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 
Aydın ve İzmir -Kasaba ve temdidi Demir yolları güzergâhındaki istasyonların ekserisinde 

halen telgraf ve posta merkezi mevcut olmayıp merkez küşadı da bütçe için hayli masraf teşkil 
edecektir. Buna mukabil bu mahallerin bilhassa incir ve üzüm mahsulâtı itibariyle memleketin 
her tarafiyle muhabereye olan ihtiyaçları pek aşikârdır. Bu mühim ihtiyacın bütçeye bar 
olmaksızın temini için Aydın ve Kasaba demiryolları ile itilâf edilmiş ve merbut mukavelename 
tanzim edilmiştir. Mazharı kabul olunacağı memuldur. 

Mukavelename 
Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye Vekâleti, diğer taraftan İzmirde (Aydın İzmir-

Kasaba ve temdidi emir yolu kumpanyası müdüriyeti umumiyesi berveçhi ait maddelerde 
itilâf hasıl etmişlerdir. 

1 : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, zirdeki şeraite riayet etmek kaydü şartile kendisinin 
posta ve telgraf merkezi bulunmıyan istasyonlarda mektup ve telgraf name teatisi için şimen
difer kumpanyasına müsaade ita etmiştir. 

2 : Kumpanya, Hükümetin posta ve telgraf merkezi olmıyan bilumum istasyonlarda 
kendi vesaitile hususî telgrafnameler ahzü keşidesini teahhüt eder. 

3 ': Kumpanya, telgraf tahririne mahsus numuneyi tedarik edecektir. "* 
4 : Kumpanna, Hükümet telgraf merkezi bulunmıyan istasyonlardan Hükümet telgraf 

merkezi olan istasyonlara telgrafname kabul edecektir. Ancak bu telgrafnamelerin tevziatı 
merkezin dairei tevziatını tecavüz ederse beher beş kilometre ve küsuru için kanunen cari 
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olan ücreti alınacak ve ( kuruş sai ücreti alınmıştır) cümlesi telgrafnameye adresten evvel 
ilâve olunacaktır. Mezkûr cümlenin muhtevi olduğu kelimat telgrafnamenin adedi kelimatı 
meyanına dahildir. 

5 : Sai ücretleri tamamen Hükümete ait olacaktır. 
6 : Telgraf merkezi bulunan istasyonlardan telgraf merkezi*bulunmıyan istasyonlara telgraf 

kabulü Hükümet merkezlerine aittir. Hükümet telgraf merkezi bu gibi telgraf nameleri berayı 
keşide zimmet mukabilinde istasyon telgrafhanesine tevdi edecektir. 

Gerek Hükümet merkezlerinin ve gerek şimendifer istasyonlarının kabul ettiği telgrafname-
ler için tahsil olunacak telgraf ücuratınm nısfı Hükümete ve nısfı da kumpanyaya ait olacaktır. 

7 : Kumpanya, hususî telgrafnameler meyanınde cevaplı, müstacel, süratli ve mukabeleli 
telgrafnamelerle matbuat telgrafları da kabul edecektir. Bunların ücuratı kanunen cari olan 
ücurattır. 

S : Her telgrafnameden damga resmi namile telgraf ücreti mukannenesine zamimeten 
kanunen cari bir ücret fazla olarak istifa olunur. Cevaplı telgrafnamelerde bu resim iki mislidir. 

9 : Her hangi bir istasyonda Hükümet telgraf merkezi kuşat olunduğu takdirde kumpan
yanın o istasyonda hususî telgrafname kabulü mezuniyeti kendiliğinden merfu olur. 

10 •' Kumpanya, mevrude telgrafnameleri mürselünileyhlerin. ikametgâh veya ticarethanele
rine teslime mecbur değildir. Bunları müracaat vukuuna talikan istasyonda camekân içerisinde 
muhafaza edecektir. 

1 1 : Telgraf hesabatı her ay teati ve üç ayda bir tasfiye olunacaktır. 
12 i Her ayın on beşinde şimendifer idaresi mütekaddim ayda teati ettiği umum telgraf na

melere ait olmak üzere ikişer nüsha olarak bir mevrude bir de mersule defteri tanzim ederek 
mütekaddim ayda keşide eylediği bilumum telgrafname asılları'le birlikte İzmir Posta ve Telgraf 
başmüdüriyetine tevdi edecek ve bu defter tetkik olunduktan sonra musaddak bir nüshası 
kumpanyaya iade edilecektir. 

13 : Kumpanya, hususî telgraf muamelesi yaptığı istasyonlarda posta pulları füruht 
etmeği ve mevrude adî mektupla açık muhabere varakası ve gazete muamelesini yapmağı 
ve bunları, eshabının müracaatına taliken telgrafnameler gibi camekân içerisinde hıfzeylemegi 
kabul eder. Mevrude ve mersule posta paketi kabul etmiyecektir. Mersule muamelesini 
yapmıyacak yani posta ile irsal edilmek üzere mektup ahz ve kabul etmiyecektir . 

14 : Kumpanya, telgraf veya mektup veya açık muhabere varakası veya gazete kabul veya 
keşide veyahut tesliminde vukubulabilcek her hangi bir teehhür veya ziyafdan mes'ul 
addedilmiyecektir. 

15 •: Sarfolunanların esmam baliğası her ay gayesinde İzmir Posta ve Telgraf Baş Müdü
riyetine teslim edilmek üzere mezkûr başmüdüriyet kumpanyaya iüzumu olan pulu avans olarak 
verecektir . 

16 : Posta, Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umumiyesi istasyonlarda şarfolunan pullar için 
posta kanunu ahkâmına tevfikan kumpanyaya bey'iye verecektir. 

17 : Elyevm tatbik edilmekte olan telgraf ücuratından Hükümetçe tenzilât icra edilecek 
olursa kumpanya işbu itilâfın feshin* talep etmek hak ve selâhiyetini' haiz bulunacaktır. 

18 : Kumpanya, Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresinin malûmat ve muvafakati olmadan 
ehaliye telgraf muamelâtına ait ilânatta buİunamıyacaktır. 

19 : İşbu itilâfnamenin müddeti gayri mahdut isede tarafeyn? üç ay evvel diğer tarafı 
tahriren naberdar etmek suretile işbu itilâfnameyi feshetmek selâhiyetini haizdir. 

20 : İşbu mukavelename iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 
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1-6-929 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Aydın - izmir ve Kasaba've temdidi demiryolları istasyonlarında; posta ve Telgraf mua
melesi ifası < için Dahiliye vekâleti ile mezkûr demiryolları idareleri arasında akit olunan 
mukavelenameye müteallik: kanun: lâyihası encümenimize havale buyrulmuş» olmakla Dahiliye 
vekiliKŞükfrü Kaya Beyefendinin huzuru ile mezkûr, kanun lâyihası ile merbutu mukavelename 
tetkik ve müzakere olunarak aynen kabulüne karar vafümiştir. Havalesi -mucibince Bütçe 
encümenine tevdi olunur. 

Âza Âza Âza Bu M. M. R. V. 
Rize Tekirdağı Amasya Kars Adana 
Atıf M. Fayık Esat Baha Tali Hilmi 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Konya Eskişehir »Malatya Zonkuldak Znoguldak 

Nevzat Sait Vasıf Halil Rıfat 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Mazbata M 137 
Esas M ğig 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Aydın-İzmir ve İzmir - Kasaba ve temdidi demiryollarında posta ve telgrafmuamelesi ifası için 
Dahiliye ve kâleti ile mezkûr yollar idareleri arasımda aktolunan mukavelenamenin tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasının tasdikine dair olan Başvekâleteti Celilenin 2145 numaralı ve 
2 6 - 5 - 0 2 0 tarihli tezkeresi ve Dahiliye encümeni mazbatası kanun lâyihası ile birlikte 
encümenimizde tetkik olunarak mukavelenamenin 10 uncu maddesini tavzihan tadili tensip 
ve kanun lâyihası soretle tadil olunarak tasvip olunmuştur. Heyeti umumiyeye arzedilmek 
üzere taktim olunur. Aydın 2 / 6 / 1 0 2 0 

Samsun Erzurm Tokat Erzurum Mühendis İsparta R.V. 
Adil Nafi. Atıf O. Şevki H. Aziz Mithat Mükerrem Fuat 

Kütahya Eelaziz 
Niyazı Asım H, Tahsin 

T. BM. M. 
Da. Encümeni 
Katar .V 43 
Esas vV Fjğ 

Da. En. Reisi 
Tekirdağı 

Cemil 
Âza 

Balıkesir 
Fahrettin 
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Hükümetin teklifi 
Kanun lâyihası 

1 — Aydın ve İzmir - Kasaba ve temdidi 
demir yolları güzergâhında telgraf merkezi 
mevcut olmıyan demir yolu istasyonlarınca 
posta ve telgraf muamelesi ifası maksadile 
mezkûr demir yollar idarelerile Dahiliye vekâ
leti arasında imza edilmiş olan mukavelename
ler tasdik edilmiştir. 

2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

3 — İşbu kanunun hükülerini /icraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 26/5/929 

M. M. V. 
M. Abdülhalik 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

S. İ .M.V.V. 
Recep M 

Ad. V. Bş. V. 
İçtimada İsmet 

bulunmadı 
Ha. V. Da. V. 

T. Rüştü Ş. Kaya 
İk. V. ' Na. V. Mf. V. 
. Rahmi Recep Cemal Hüsnü 

Dahiliye Encümeninin tadili 
Aydın - İzmir Kasba ve temdidi demir yolları
nda posta ve telgraf muamelesi ifası için Da
hiliye Vekâleti ile mezkûr demir yollar idareleri 
arasında akdolunan mukavelenamenin tasdiki 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aydın ve İzmir- Kasaba ve 
temdidi demir yollan güzergâhında telgraf 
merkezi mevcut olmıyan demir yolu istasyon
larınca posta ve telgraf muamelesi ifası mak
sadile mezkûr demir yollar idarelerile Dahiliye 
vekâleti arasında imza edilmiş olan mukavele 
nameler tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE W — İşbu kanunun hükümlerini 
icraya Dahiliye Vekili memurdur. 
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Bütçe Encümeninin tadili 
Aydın - İzmir ve İzmir Kasaba ve temdidi 
demir yollarında Posta ve Telgraf mname-
lesi ifası için Dahiliye vekâleti ile mezkûr 
demir yollar idareleri arasında aktolunan 
mukavelenamelerin tasdiki hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Aydın ve İzmir - Kasaba ve 
temdidi demiryolları güzergâhında telgraf 
merkezi mevcut-olmıyan demir yolu istasyon
larınca Posta ve Telgraf muamelesi ifası mak-
sadile mezkûr dem i ryol lar idarelerile Dahiliye 
vekâleti arasında imza edilmiş olan mukavele
namelerin 19 uncu maddelerindeki = Tadil 
veya feshini talep etmek hakkını haizdirler = 
cümleleri yerine =feshetmek hakkım haizdir= 
cümlelerinin ikamesi şartile tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun hükümlerini 
icraya Dahiliye vekili memurdur. 
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