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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Adliyf vekili Hilmi Uranın istifasile Adliye vekâ
letine Konya mebusu Tevfik Fikret Sılaym tayin edil
diği hakkındaki tezkere okundu. 

Ankara mebusluğuna seçilen Arif Baytın ve Çan
kırı mebusluğuna seçilen Hüseyin Cahid Yalçmın in
tihab mazbataları tasdik olundu. 

Ankara mebusu Arif Baytmmm tahlifi yapıldı. 
Büyül| Millet Meclisi 1938 yılı ağustos ve eylül 

ayları hegabma, 
Maden nizamnamesinin 49 ncu maddesinin tefsi

rine mahal olmadığına dair mazbatalarla, 
Balkan itilâfı Devletlerile Bulgaristan arasmda 

imza edilen anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihası 

Teklifler 
1 — I<jare Heyetinin, Riyaseti Cumhur dairesi teş

kilâtı hakkındaki 2180 ve 3011 sayılı kanunların bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/83) 
(Bütçe encümenine). 

Tezkereler 
2 — Devlet şûrası Reisliği ile beşinci daire Reis

liği ve on azalık için seçim yapılması hakkmda Baş-
kâlet tezkeresi (3/578) (Adliye ve Dahiliye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümene). , 

Mazbatalar 
3 — Adlî evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi 

vasıtasile tebliğine dair kanun lâyihası ve Nafıa, Ad
liye ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/1091) 
(Ruznameye) 

4 — Türkiye - Hollanda ticaret anlaşmasına müte
dair protokolde tadilât yapılması için teati olunan 
notaların tasdiki hakkmda kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Iktısad encümenleri mazbataları (1/1148) (Ruz
nameye) 

1 — Bursa mebusluğuna seçilen General Naci 
Tınaz, İstanbul mebusluğuna seçilen General 
Kâzım Katabekir, Kayseri mebusluğuna seçilen 
Sadettin Sterim, Muğla mebusluğuna seçilen Sa-

kabul edildi. 
Devlete aid matbaaların birleştirilmesi hakkındaki 

kanun lâyihasmm birinci müzakeresi yapıldı. 
Ordudan çıkarılacak hayvanların çiftçi ve yetişti

riciye satılması hakkındaki kanun lâyihası üzerinde 
cereyan eden müzakere neticesinde bir maddesi kabul 
ve lâyiha encümene tevdi edildi. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Camtez Kütahya Çoruh 

Naşid üluğ Ali Zırh 

5 — Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyri sefain 
mukavelesine munzam protokole merbut A listesindeki 
«Levure (Maye) » kelimesinin 565 tarife numarası 
önünden 165 tarife numarasına nakli hakkmda kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Iktısad encümenleri mazba
taları (1/1149) (Ruznameye) 

6 — idare Heyetinin, Divanı muhasebat 1938 malî 
yılı bütçesinin bazı fasılları arasmda münakale yapıl
masına dair 2/81 ve Büyük Millet Meclisi ve Divanı 
muhasebat 1938 malî yılr bütçelerinde münakale yapıl
ması hakkmda 2/82 sayılı kanun teklifleri ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

7 — inhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinde 150 000 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/1169) (Ruznameye) 

8 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinin muhtelif fasıllarına 73 000 liranın munzam 
tahsisat olarak ilâvesine ve 12 000 liralık münakale 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/1171) (Ruznameye), 

dullah Güney ve Samsun mebusluğuna seçilen 
Amiral Fahri Enginin intihab mazbataları 

BAŞKAN — Bursa mebusluğuna intihab olu-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î B I N C Î CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Faik öztrak 
KÂTÎBLER : Naşid üluğ (Kütahya), Ali Zırh (Çoruh) 

« • » 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RIYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARÜZATI 

— 24 — 
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nan General Naci Tmazm mazbatası gelmiştir. 
İtiraz yoktur. Mazbatayı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul mebusluğuna intihab olunan Ge
neral Kâzım Karabekirin mazbatası gelmiştir. 
İtiraz yoktur. Mazbatayı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kayseri mebusluğuna intihab olunan Sa
dettin Serimin mazbatası gelmiştir. İtiraz yok
tur. Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 

1 — Bursa mebusu General Naci Tınaz, Çan
kırı mebusu Hüseyin Cahid Yalçın, Kayseri me
busu Sadettin Serim ve Muğla mebusu Sadullah 
Güneyin and içmesi. 

BAŞKAN — Bu arkadaşlardan burada bu
lunan varsa lütfen teşrif etsinler, tahlifleri ya
pılacaktır. 

(Bursa mebusu General Naci Tmaz and içti). 
(Alkışlar). 

1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti arasında Ankarada imza edilen dostluk 
muahedesi ile müşterek beyanname ve optanlara 
mütedair protokolün tasdikına dair kanun lâyiha
sı ve Hariciye encümeni mazbatası (1/1147) [1] 

HARİCİYE E. REİSİ HASAN SAKA (Trab
zon) — Bu lâyihanın tekrar encümene iadesini 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Encümenin arzusu veçhile lâyi
hayı iade ediyoruz. 

2 — Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının 
aşılanması ve zeytin mahsullerinin eyileştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, İktısad ve 
Adliye encümenleri mazbataları (1/808) [2] 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Bu lâyihaya Ziraat encümeni bir madde ilâve 

[1] 8 sayılı basmayazıya ek zabtın sonundadır. 
[2] 31 sayılı basmayazt zabtın sonundadır. 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Muğla mebusluğuna intihab olunan Sadul

lah Güneyin mazbatası gelmiştir. İtiraz yoktur. 
Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun mebusluğuna intihab olunan Ami
ral Fahri Eminin mazbatası gelmiştir. İtiraz yok
tur. Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

(Çankırı mebusu Hüseyin Cahid Yalçm and 
içti). 

(Alkışlar). 
(Kayseri mebusu Sadettin Serim and içti). 

(Alkışlar). 
(Muğla mebusu Sadullah Güney and içti). 

(Alkışlar). 
BAŞKAN — Ruznameye geçiyoruz. 

etmiştir. Maddede diyor ki; «Bu iş için bir teşr 
kilât vücude getirilir ve bu teşkilâtın ücret ve 
tahsisatı Ziraat bütçesine ilâve edilir» Bütçeye 
tesiri olması dolayisile bu lâyihanın Bütçe en
cümenine verilmesini rica ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bay vekilin söz
lerini anlryamadım? 

BAŞKAN — Vekil, kanuna Ziraat encüme
nince bir teşkilât maddesi ilâve edildiğini ve 
bunun bütçeye tesiri dolayısile Bütçe encüme
ninde tedküanin lüzumlu olduğunu söylediler. 

Bu hususta encümen ne diyor? 
BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 

(Trabzon) — İstiyoruz. 
BAŞKAN — Bütçe encümeni de istiyor, ve-

rfiyoruz. 
Ruznamede başka bir şey yoktur. 
Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üzere 

celseyi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 15.10 

4 — ANDİÇME 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 



T. B. M. M. Matbaast 



S. Sayısı: 8 e ek 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasmd? 
Ankarada imza edilen dostluk muahedesi ile müşterek 
beyanname ve optanlara mütedair protokolün tasdikına 

dair kanun lâyihası hakkında Hariciye 
encümeni mazbatası (1/1147) 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/1147 
Karar No. 13 

3-1-1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankarada im
za edilen dostluk muahedesi ile müşterek beyan
name ve optanlara müteallik protokolün meri
yete girmesini temin zımnında Hariciye vekâ
letince tanzim olunup icra Vekilleri Heyetinin 
24 - VI -1938 tarihli kararile Yüksek Meclise 
arzedilen kanun lâyihasının Umumî heyetçe mü
zakeresi esnasında görülen lüzum üzerine yeni
den tedkik edilmek üzere encümene iadesi rica 
edilmiş ve Umumî heyet kararile tekrar encü
menimize tevdi buyurulmuş idi. 

Kanun lâyihasını yeniden tedkik ve müzake
re eden encümenimiz bu hususta verilen izahatı 

dinlemiş ve lâyihanın tadil veya müzakeresinin 
tehirine yeni bir sebeb görmemiş olmakla ay
nen kabulüne karar vermiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak ve müs-
tacelen müzakere edilmek temennisile Yüksek ka
tınıza sunulur. 

Hariciye E. E, M. M. N. Kâtib 
Trabzon Kastamonu Kastamonu 

Hasan Saka . Şerif İlden Şerif tiden 

Niğde Elâzığ Kars 
Kâmil İrdelp F. Ahmet Aykaç M. Akyüz 

Erzurum Kocaeli İstanbul 
Pertev Demirhan Süreyya Yiğit Salâh Cimcoz 





S. Sayısı: 31 
Mahsuldar ve yabanî zeytin .ağaçlarının aşılanması ve 
zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Ziraat, (ktı^ad ve Adliye encümgrHeri mazbataları (I/808) 

10 - V - 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mahsuldar ve yabanî zeytin ağaçlarının aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileştrilmesi hakkın
da Ziraat vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 7 - V - 1937 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiler birlikte sunulmuştur. 

Başvekâlet vekili 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Elde mevcud istatistiklere göre memleketimizde halen 26 milyon mahsuldar zeytin ağacı ve 54 mil
yon kadar da yabanî zeytin (delice) mevcuddur. Mahsuldar zeytinliklerden vasatî olarak se
nevi 230 000 ton zeytin danesi alınmakta ve bunun 210 000 tondan takriben 10 milyon lira kıyme
tinde 24 000 ton zeytin yağı çıkarılmakta ve mütebaki 20 ton da salamura sofra zeytini imaline 
hasredilmiştir. 

Mevcud mahsuldar zeytinliklerimizden istihsal edilen dane zeytin ve yağ gerek kemiyet ve gerek
se keyfiyet itibarile diğer zeytinci memleketlerden daha düşüktür. Bunun başlıca sebebi de mahsul
dar zeytinliklerde timar ve bakımın lâyikile ve fenne uygun olarak yapılmaması ve yağ istihsal eden 
yağhane ve fabrikaların iptidaî bir halde bulunmasıdır. Mjemleketimizin ihraç malları • arasında 
zeytinin mühim bir mevki alabilmesi ziraat ve sanayiinin ıslah ve tanzimile mümkündür. 
Bunun için de mahsuldar zeytinliklerin verim kabiliyetlerini yükseltecek olan rasyonel ziraat ve 
bakım sistemlerinin tesisi zaruridir. Bu işin kısa bir zamanda ve emin bir surette başarılabilmesi 
için müdahale ve mürakabalı bir ziraat usulünün kurulması icab etmekte ve ayni zamanda müstah
silin işletme sermayesizliği ve ziraat alet ve vasıtalarının noksanlığının giderilmesini teminen de zey
tin müstahsillerine mahsuldar zeytinliklerin bakım işlerinde kullanılmak ve mahsul satışı sonunda 
ödenmek üzere Ziraat bankası tarafından kısa vadeli ikraz yapılması lâzımgelmektedir. 

Halen mevcud 54 milyon raddesindeki yabanî zeytin ağaçlarından mahsul bakımından hiç istifade 
edilmemektedir. Halbuki, bunlar da aşılanarak mahsuldar hale getirildikleri takdirde zeytin 
gelirimiz büyük mikyasda yükselecektir. Fakat bunun yerine getirilmesi için yabani zeytin 
sahalarının aşılanmak şartile isteyenlere verilmesi vardır. Bu hal bu zeytinlerin memleket servetine 
bir şey katması bakımından ehemmiyetli olduğu kadar çiftçiyi toprak sahibi yapmak bakımından da 
ehemmiyetlidir. Bu itibarla yabanî zeytinlikler sahalarının kısım, kısım orman mefhumu dışında 
bırakılması ve bunların açma, aşılama ve bakım işlerinin zeytin 'bakım teşkilâtı yolile yapılması uy
gun görülmüştür. t . 

Zeytin; biyoloji itibarile aşılandıktan 8 - 1 0 sene sonra mahsul verirse de hesaba katılabilecek 
normal mahsulün aşıdan 15 - 20 sene sonra başlaması ve ayni zamanda yabanî zeytinliklerin bu
lundukları toprakların hemen heyeti umumiyesi diğer ziraatlerin yapılmasına elverişli olmaması ve 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
£<*3/» : 6/1584 



aşılanan yabani zeytinlerin masul çağına getireceği müddet zarfında bu zeytinliklerde ara ziraati 
yapılmak suretile bir kısım masrafın çıkarılması imkânı da bulunmaması ve bir yabani zeytinliğin 
mahsuldar hale getirilmesinde bir ağaca isabet eden açma, toprak tesviyesi, hafriyat temizleme 
ve aşılama masrafının 150 kuruşa baliğ olması, halkın malî kudretinin bu işi başarmağı kâfi olma
ması cihetleri dikkat nazarına alınarak Ziraat bankası tarafından bu işi yapacaklara uzun vadeli 
kredi temini lâzımdır. 

Neşredilecek talimat dairesinde mahsuldar zeytinliklerin bakım işlerim yapmayanlarla yabani 
zeytin sahalarını açarak muayyen müddet zarfında aşılamak üzere aldıkları sahalarda teşkilâtın 
verecekleri direktife göre aşılamayanlar ve zeytinliklere başı boş hayvan sokan veya râyedenler, 
mecbur tutulduğu tedbirleri almaya ve vaktinde yapmayan zeytinyahane ve fabrika sahihleri hak
kında cezaî hükümler konuulmasına da zaruret görülmüştür. 

Mahsuldar zeytinliklerde tatbik edilecek bu tedbirler sayesinde bu günkü zeytinyağ hâsılatımız 
kısa zamanda iki misline çıkarılabilir. Bu suretle bu günkü gelir de bir misli fazlasına iblâğ edil
miş olur. Bu kanunla mahsuldar zeytinliklerimiz verimi arttırılacağı ve yeniden mahsuldar zey
tinlikler meydana getirileceği gibi mevcud zeytin yağhane ve fabrikalarımızın teknik ve rasyonel 
bir halde çalışmaları da temin edileceğinden istihsal olunacak yağların kalite kıymet farklarile 
beraber müstakbel istihsalâtımızın kıymeti bu günkü 10 milyon liraya mukabil 29 milyon liraya 
baliğ olacaktır. Bunun 10 milyonu ziraatteki verimin arttırılması ve 9 milyonu da yağ istihsal sana
yiinin tanzim edilmesile elde edilmiş olacaktır. Bu 19 milyon liralık fark ziraatteki rasyonalizasyon 
ve sanayideki teknik İslâhattan mütevellid yeni bir gelir olarak istihsalimize ilâve edilmiş olacaktır. 

Yukarıda yazılmış olan kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

Ziraat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Ziraat encümeni 14 - VI -1937 
Esas No. 1/808 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Zeytinciliğin ıslah ve yabanî zeytin ağaçları
nın aşılanması hakkında Ziraat vekilliğince ha-
zırlanıb îcra Vekilleri Heyetinin 7 - V -1937 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve Encümenimize gönderilen kanun 
lâyihası okunub görüşüldü. 

Memleket ekonomisinde mühim bir yer tutan 
ve Marmara, Eğe ve Akdeniz mıntakalarında or
manlar teşkil eden yabani zeytin ağaçlarının 

aşılanması halinde bu gün on milyon liraya va
ran istihsal kıymeti bir kaç mislini bulacaktır. 

Memleket zenginliğine bu derece müsbet te
sirler yapacak olan bu lâyihayı Encümenimiz 
de yerinde buulmuş; tatbikatta kolaylığı temin 
etmek için yabani ağaçların aşılanması hakkın
daki 1528 sayılı kanundan bir kısm hükümler 

lâyihaya alınmış maddelerde ilâve ve bazı deği
şiklikler yapılmak suretile zeytinciliğin ve 
bunun sanayiine aid bütün hükümler bir arada 
toplanmıştır. 

Havalelerine göre Iktısad encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ziraat En. Rs. M. M. Kâ. 
izmir Manisa Bolu 

R. Köken Y. özey I. H. Uzmay 
Seyhan Bolu Kırşehir 

T. Tannan M. Dmirdağ A. Esen 
Konya Ankara Bursa 

C. Tekin M. Ayaşlı Ş. inse] 
Ankara 

H. Çırpan 

( S. Sayısı : 31 ) 
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Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat enümeni 

Esas No. 1/808 
Karar No. 6 

17 -I - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Umumî Heyetten encümenimize gelen zeytin
ciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hak
kındaki kanun lâyihası Iktısad vekili ve Ziraat 
vekâleti vekili Şakir Kesebir, Ziraat bankası 
umum müdürü Kemal Zaim Sunel hazır bulun
dukları halde okundu görüşüldü: 

Bilhassa Ziraat bankasını ilgiliyen maddeler 
üzerinde durularak ve bankanın esas mevzuatına 
dokunulmıyacak bir surette lâyihanın 9 neu mad
desi değiştirilmiştir 

Sık zeytinliklerin keyfiyet, kemiyet, hastalık 
ve haşerelere maruz kalmaları bakımından zararlı 
vaziyetleri düşünülerek birinci maddeye bunun 
için daha vazih kelimeler konmuş; 

İpotek suretile Ziraat bankasından temizle
meden sonra para alınabilmesi için 4 ncü mad
dedeki aşılama kelimesi tayyedilmiş, 

Zeytinliklerin aşılanmasını temin ve tarla ha
line geçmesini önlemek için 11 nci maddenin so

nuna tapunun iptal edildiğine dair hüküm ilâve 

edilmiş ve 1528 numaralı yabani ağaçların aşı
lanması hakkındaki kanunun yabani zeytin ağaç
larına dair olan hükümlerini ortadan kaldıran 
25 nci maddeye 1528 numaralı kanun hükümle
rine göre başlayıb henüz intaç edilmemiş bulunan 
muamelelerin bu lâyihadaki hükümler daresinde 
ikmal edileceğine dair bir fıkra konmak suretile 
değişiklikler yapılmıştır. 

Müstaceliyet kararile müzakere olunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Zr. E. Reisi 
Edirne 

F. Kaltakkıran 
Balıkesir 
Z. Akın 
Seyhan 

ö. Biçer 
Seyhan 

T. Tarman 

M. M. 
Manisa 
Y. özey 
Manisa 

K. Akeken 
Kırşehir 
A. Esen 

Kâtib 
Bolu 

î. H. Uzmay 
Yozgad 

ö. Evci 
Bolu 

M. Dağdemir 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Alelûmum aşılı zeytinlerin ba
kım, tımar ve toplanmak ve sıklarmm kökletme 
ve yeniden fidan dikme suretile meydana getiri
lecek zeytinliklerin tesis ve yetiştirme, yabani 
zeytinliklerin açma ve aşılama işleri Ziraat ve
kâletinin direktif ve murakabesi altmda yapılır. 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabani zeytin 
ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılaya
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur. Tevzi 
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde ka
lır. Taliblerden yerine göre vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfında ve vereceği direktifler 
dairesinde temizlemeyi yapanlara zeytin bakım 
teşkilâtmm müzakeresi üzerine mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafmdan tapu verilir. 
Aşılanıb yerinde kalacak zeytinliklerin temiz
lenmesinden çıkan odun ve kömür, kereste ve 
saire temizleyene aid olub bunlar zeytin bakım 

memurundan parasız almacak bir vesika ile dı
şarı çıkarılır. Bunlardan hiç bir resim almmaz. 

MADDE 9 — Dekar basma 15 ağaçtan fazla 
ve 10 ağaçtan aşağı ololmamak üzere yaban zey
tinlikleri aşılı bir hale getirmeyi taanhüd eden
lere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasınca 
mevzuatı dairesinde ve kanununun 10, 28 nci 
maddeleri hükümlerine göre ağaç basma bir li
raya kadar kredi verilir. 

MADDE 10 — Bankaca ikraz edilecek para
nın birinci kısmı arazi tamamen temizlenib de
licelerin aşılanmağa elverişli bir hale getirildiği 
hakkındaki zeytin bakım memuru raporuna 
müsteniden, ikinci kısmı da yapılan aşmm yüz
de doksan.muvaffak olduğu yine memur rapo-
rile tesbit edilmek şartile aşmm tatbikmdan bir 
sene sonra verilir. 
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MADDE 11 — Aldığı arazi parçasını açıb 

deliceleri aşıya hazır bir hale getirerek Ziraat 
bankasından ilk taksiti alıp ta o mevsimde aşı 
işini bitiremeyenlerden bankadan aldıkları para 
faizile beraber, bankanm ziraî alacaklarının tah
sil yolundaki usulüne tevfikan istirdad olunur 
ve tapu da iptal edilir. 

T.B.l 
Ziraat en 
Esas No. 

Karar, 

Umumî heyetin 4-III-1938 tarih ve 31 nci 
toplantısında encümenimizce geri alınan, mahsul
dar ve yabanî zeytin ağaçlarının aşılanması ve 
zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihası yeniden tedkik olunarak aynen 
kabul edihniş ve Umumî heyetin tasvibinş ar-

T.B. M. M. 
İktısad epcümeni 

Esas No. 1/808 
Karar No. 9 

Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının aşı
lanması ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi 
hakkında Ziraat vekâletince hazırlanıb Ipra Ve
killeri Heyetinin 7-V-1937 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihasile 
Ziraat encümeni mazbatası encümenimize havale 
edilmekle tedkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı nracibesinde arz ve izah 
edildiği veçhile zeytin memleketimizin toprak 
nıahsullerij arasında çok önemli bir yer almak
tadır. Akdeniz, Eğe ve Marmara sahillerimiz 
baştan başa zeytinciliğe müsaid bir saha oîub 
tarihî tedkikat bu havalinin dünyanın en bü-

MADDE 25 — Yabani ağaçların aşılanması 
hakkındaki 1528 numaralı kanunun yabani zey
tin ağaçlarmm aşılanması ve ıslahı hakkındaki 
hükümler mülgadır. Ancak mezkûr kanunun hü
kümlerine göre başlanmış ve henüz intaç edil
memiş olan muameleler bu kanunun hükümleri 
dairesinde ikmal olunur. 

zedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Ziraat En. Rs. M> M. KMb 

Edirne Manisa Bolu 
F. Kaltakktran Yaşar özey 1. H.TJzmay 

Seyhan Bolu I^anisa 
Tevfik Tarman M. Dağdemir K. Karaosman 

Kırşehir Seyhan Denizli 
A, Esen ö. Biçer Yusuf Başkaya 

yük zeytin mahsulü veren bir mmtakası oldu
ğunu göstermektedir. 

Zamanla ziraat ihninin terakkiyatr saye
sinde bu mahsul diğer Akdeniz memleketlerinde 
dev adimlarile artma ve iyileşme kabiliyeti gös
terdiği halde memleketimizde ecdaddan in
tikal eden bir takım ibtidaî usullerin tesiri 
altında kalmaktan kurtulamamış ve bir çok 
tarihî hâdiseler sebebite bu günkü hale gel
miştir. 

Memleketimiz için emin ve devamlı bir gelir 
kaynağı olacak olan zeytinciliğin yurdumuzda 
eski cihanşümul mevkiine çıkarmağı candan arzu 

Ziraat encümeni mazbatası 

'. Mt 
mmeni 
1/808 
r. s 

Yüksek Reisliğe 

îktısad encümeni mazbatası 

18 - XII -1937 

Yüksek Reisliğe 

2-1-1939 
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eden Hükümetimiz gerek bu gün mevcud olan 
26 milyon mahsuldar zeytin ağaçlarına daha iyi 
bakmak gerek bunun iki, üç mislinden fazla 
olan yabani zeytin ağaçlarını aşılamayı teşvik 
uğrunda esaslı tedbirler almayı istihdaf eden bu 
kanun lâyihasını tanzim ile Yüksek Meclise 
sunmuştur. 

Yağ ve salamura halinde ticaret piyasasına 
arzedilmek suretile zeytin mahsulünden iki şe
kilde istifade edilmekte oub memleketimiz mah
sulünün işe hemen onda dokuzdan fazlası yağ 
istihsalinde kullanılmaktadır. Halbuki bu gün
kü mevcud yağ fabrikalarımızın hemen ekseri
si çok ibtidaî denecek derecede basit yağhaneler
den ibaret olduğundan zeytinde mevcud yağı 
tamamile alamamakta, bu suretle takriben bir 
milyon liradan fazla bir zayiat verdiği gibi çı
kardığı bu yağlar ikinci bir tasfiyeden geçirile
rek istihlâk piyasalarına arzedilmek yüzünden 
de müstahsil elinden cihan piyasasının çok du
nunda bir fiatle alınmaktadır ki bu suretle mem
leketimizin bu mahsulden istifade noksanı ha
len bir kaç milyon lirayı bulmaktadır. Bunun 
içindir ki bir taraftan mevcud ağaçların randı
manını arttırmak, diğer taraftan milyonlarca 
yabani zeytin ağaemı aşılamak suretile kabili 
istifade hale getirmeği ve yağ fabrikalarını 
mütekâmil birer müessese haline sokmağı istih
daf eden bu lâyihayı encümenimiz takdir ile 
karşılamış ve kabulünü muvafık bulmuştur. 

Lâyiha4a Ziraat encümeni tarafmdan yapı
lan tadilât ve ilâveler esas itibarile muvafık 
görülmekle beraber aşağıda sebebleri arz ve 
izah edilen bir iki maddede encümenimizce de 
küçük bazı değişiklikler yapılmıştır: 

Ziraat encümeninin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiş, ikinci maddesinin son fıkrasın
daki (Devlet ormanları dışında) cümlesi (Bu
nun dışmda) şekline tahvil edilmek suretile 
hükmün Devlet ormanları haricinde kalacak bü
tün zeytinliklere teşmili ile ileride bir takım 
şüphe ve iltibaslara mahal bırakmryacak şekil

de tadili işin icabma daha uygun görülmüştür. 
Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü madde, son fıkrasında yapılan 

bazı tavzihatla, 5, 6 ve 7 nci maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddede bir kelime tashihile ve 
9, W, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nci haddeler ay
nen kabul edilmiştir. 

Kanunun tatbikatını izah eden bir nizamna
me yapılacağı lâyihanın diğer bir maddesinde 
esasen mevcud olduğundan 17 nci madde başı
na konan (Talimatname) hükmünü encümeni
miz hilâfına hareket dolayısile cezaya mevzu ol
ması noktasından esasa muvafık görmemiş ve 
(talimatname) kelimesini (nizamname) ye tahvil 
etmiştir. 

. On sekizinci maddeyi aynen ve 19 ncu mad
dede (fabrika) kelimesinin hasma iltibasa ma
hal kalmamak için (zeytinyağı) cümlesini ilâ
veyi faydalı bulmuştur. Bunları takib eden mad
delerde yukarıda arz ve izah edilen tashihata 
göre küçük bazı kelimeler ve cümle değişiklik
leri yapılarak kabul edilmiş, ancak bunlardan 
1528 sayılı kanunun bazı hükümlerini ilga 
eden 21 nci madde şimdiye kadar takib edilen 
usule tevfikan meriyet maddesinden evvelki sı
raya alınmış ve 26 nci maddenin son fıkrasın
daki yemeklik zeytin yağlarının evsafına aid hü
küm esasen umuim hıfzışsıhha kanununda da
ha şümullü bir mahiyette mevcud olduğundan 
maddeden çıkarılmıştır. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
îk, E. Reisi Mf M. Kâtib 

İzmir Giresun Niğde 
R. Köken î. Sabuncu Dr. R. F. Talay 
Maraş Gazi Anteb Konya 

K. Kusun B, Kaleli H. Dikmen 
îzmir Samsun Eskişehir 

H, Aksoy Ali Tunalı E. Sazak 
Gümüşane Afyon Karahisar 

Edib Servet Tör Berç Türker . 
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Atfliye encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/808 

Karar No. 13 
Yüksek 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabani zeytin ağaçla
rının aşılanması hakkında Ziraat vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 7 - V - 1937 
tarihli toplantısında Büyük Millet Meclisine arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası Ziraat ve Iktısad 
encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize 
havale edilmekle lâyiha encümenimizce tedkik ve 
müzakere olundu. 

Hükümetin ve Ziraat, Iktısad encümenlerinin 
esbabı mucibe mazbatalarında da izah edildiği 
üzefe toprak mahsullerinin arasında mühim bir 
yer alan zeytinciliğimizin ıslahı ve Marmara, Eğe 
ve Akdeniz mıntakalarmda ormanlar teşkil eden 
yabani zeytin ağaçlarının aşılanması, zeytin istih
salinin ve zeytinyağı randımanının artmasına se
bebiyet vereceğinden lâyiha esas itibarile encü
menimizce de muvafık görülmüştür. 

Encümence maddeler üzerinde yapılan ta
dillere gelince : 

Lâyihanın yabani zeytin ağaçlarını aşılama-
ya talib olanlardan aşılama ve temizlemeyi müd
deti zarfında yapanlara tapu senedi verilmesine 
aid olan 4 ncü maddesi zeytin bakım teşkilâtının 
bu işteki rolünü daha vazıh ifade edecek bir şekle 
sokulmuştur. 

Yabani zeytin ağaçlarını aşılayacak ve ıslah 
edecek olanlara Ziraat bankasından ikraz edile
cek paranın istirdad sekline aid (11) nci madde
si, bankanın ana kanunile tearuz teşkil etmemesi 
maksadile bu paraların bankanın ziraî alacakla
rını tahsil yolundaki usule tevfikan tahsil edilme-

( S . 

10 -1 - 1938 

Reisliğe 

si esası üzerine tanzim edilmiştir. 
Yapılacak nizamnamedeki hükümlere ve bu 

nizamnameye müstenid tebligata müddeti zar
fında riayet etmeyenlerden alınacak cezayi nakdi
nin, işlenen fiil ile mütenasib olması noktasın
dan hafif para cezası olması ve azamî haddenin 
iki yüz lirayı tecavüz etmemesi muvafık görül
müştür. 

Yeniden fabrika tesis veya yağhane ve fab
rikalarını ıslah etmek isteyenlere Ziraat banka
sınca uzun vadeli ikraz yapılmasına aid olan Ik
tısad encümeninin 21 nci maddesi esasen banka 
kanununun 17 nci maddesi bu nevi ziraî sınaî 
yardımı âmir olduğundan ve bankanın bu nevi 
müracaatleri kendi usulü ve menabiinin müsaa
desi dahilinde isaf etmesi tabiî bulunduğundan 
banka menabiinin müsaadesi ve teminat kayidle-
rini ihtiva etmeyen bir mükellefiyetin bankaya 
tahmil edilmesi muvafık görülmeyerek encümen
ce tayycdilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Ankara Erzurum 
Münir Çağıl M. ökmen 

Antalya Kayseri Erzincan 
T. Ancan H. F. Perker A. Fırat 

Ordu Antalya Balıkesir 
M. B. Pars N. Aksoy O. N. Burcu 

Balıkesir Kocaeli Kocaeli 
O. Evren S. Yargı R. Akça 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının bakım 
ve aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileştiril

mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Alelûmum aşılı zeytinliklerin 
bakımı timar, ve toplama, yeniden fidan dikmek 
suretile .meydana getirilecek zeytinliklerin tesis 
ve yetiştirme, yabani zeytinliklerin açma ve aşı
lama işleri Ziraat vekâletinin direktif ve mura
kabesi altmda yapılır. 

MADDE 2 — Devlet ormanları içinde bulu
nan ve aşılı hale getirilecek olan bütün yabani 
zeytinliklerin sahaları orman idarelerile zeytin 
bakım teşkilâtı tarafından müştereken tesbit 
olunur. Bu suretle ayırd olunan mıntakalarda 
her hangi bir maksadla katiyat icrasına müsa
ade olunmaz. 

MADDE 3 — Devlet ormanlarında bulunub 
sahaları 2 nci maddeye göre tesbit edilen yabani 
zeytin ağaçlarından aşılama için her sene talib 
olacakların aşılayacakları mikdar tesbit edildik
ten sonra o sene için aşılama için müsaade veri
lecek agaçlarm mikdan ve sahalar Ziraat vekâ
letince kararlaştırılır. Bu sahadaki yabani zey
tin ağaçları orman mefhumu dzşmda sayılarak 
bunların tevzii, aşılattırma ve tapuya bağlama 
işleri zeytin bakım teşkilâtı marifetile mahallin 
en büyük mülkiye memuru tarafından yapılır. 

MADDE 4 — Devlet ormanları içindeki ya
bani zeytin ağaçlan ya yerlerinde aşılattırılarak 
veya zeytinlikte aşılattınlmak üzere yabani ha
linde yeni kurulacak zeytinliklere naklolunur. 
Bu işlere aid müsaade zeytin bakım teşkilâtına 
dahil memurun teklifi üzerine mahallî orman 
idaresince ayrıca keşfe lüzum gösterilmeksizin 
derhal verilir. Nakledilen fidanlardan bir güna 
resim alınmaz. 

MADDE 5 — Birinci derece askerî memnu 
mmtakalarda bulunan aşılı zeytinlerin bakım, 
yabani zeytinlerin aşılanması işleri zeytin bakım 

8 — 
I ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşı-
lattırılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Alelûmum aşılı zeytinlerin 
bakım, tımar ve toplanma ve yeniden fidan dik
me suretile meydana getirilecek zeytinliklerin 
tesis ve yetiştirme, yabani zeytinliklerin açma 

ve aşılama işleri Ziraat vekâletinin direktif ve 
murakabesi altında yapılır. 

MADDE 2 — Devlet ormanlan içinde bu
lunan ve aşılı hale getirtilecek olan bütün ya
bani zeytinliklerin sahaları orman idarelerile 
zeytin bakım teşkilâtı tarafından müştereken 
tesbit ve ilân olunur. Devlet ormanları dışında 
kalan Devlete aid boş arazideki yabani zeytin 
sahalarının tesbit ve ilânı yalnız zeytin bakım 
teşkilâtı tarafından yapılır. 

MADDE 3 — Devlet ormanlarile boş arazi
de muayyen bir kıta dahilindeki yabani zey
tinleri aşılamak istiyenler, istedikleri parçanm 
hudud ve mevkiini ve bu kanunun tayin ey
lediği şartlar dahilinde imar edeceğini bildiren 
bir arzuhal ile arazinin aid olduğu kazanm 
en büyük mülkiye memuruna müracaat eder. 
Bunlara müracaat tarihini göösterir birer ilmü
haber verilir. 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabanî zeytin 
ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılıya-
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur. Tevzi 
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde 
kalır. Talibler yerine göre Vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfmda ve vereceği direktif
ler dairesinde aşılama ve temizlemeği yapan
lara zeytin bakım teşkilâtı marifetile mahal
lin en büyük mülkiye memuru tarafından tapu 
verilir. 

Aşılanıb yerinde kalacak zeytinliklerin te
mizlenmesinden çıkan odun ve kereste ve sa
ire kendisine aid olub bunlar, zeytin bakım 
memurundan parasız alacağı bir vesika ile dı
şarı çıkarılır. 

MADDE 5 — Zeytin teşkilâtının kurulma
dığı sahalardaki yabani zeytin ağaçlarmm aşı- ^ 
lanması için vaki olacak talebler üzerine 
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ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattınl-
ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat encümeninin 1 nci mad
desi aynen 

MADDE 2 — Devlet ormanları içinde bulu
nan ve aşılı hale getirilecek olan bütün yabani 
zeytinliklerin sahaları orman idarelerile zeytin 
bakım teşkilâtı tarafından müştereken tesbit 
ve ilân olunur. Bunun dışmda kalan Devlete 
aid boş arazideki yabani zeytin sahalarmm tes
bit ve ilânı yalnız zeytin bakım teşkilâtı tara
fından yaplnr. 

MADDE 3 — Ziraat encümeninin 3 ncü mad
desi aynen 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabani zeytin 
ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılaya
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur.. Tevzi 
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde ka
lır. Talibler yerine göre vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfmda ve vereceği direktifler 
dairesinde aşılama ve temizlemeyi yapanlara 
zeytin bakım teşkilâtı marifetile mahallin en bü
yük mülkiye memuru tarafından tapu verilir. 

Aşüanıb yerinde kalacak zeytinliklerin te
mizlenmesinden çıkan odun ve kömürü kereste 
ve saire kendisine aid olub bunlar, zeytin bakım 
memurundan parasız alacağı bir vesika ile dı
şarı çıkarılır ve bunlardan hiç bir resim alın
maz. 

MADDE 5 — Ziraat encümeninin 5 nci mad
desi aynen 

9 — 
ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin a^-
lattırılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İktısad encümeninin birinci 
maddesi aynen. 

MADDE 2 — İktısad encümeninin ikinci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — İktısad encümeninin üçüncü 
maddesi aynen. 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabani zeytin 
ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılaya
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur. Tevzi 
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde ka
lır. Talihlerden yerine göre vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfmda ve vereceği direktifler 
dairesinde aşılama ve temizlemeyi yapanlara 
zeytin bakım teşkilâtının müzekkeresi üzerine 
mümessilin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
tapu verilir. Aşılamb yerinde kalacak zey
tinliklerin temizlenmesinden çıkan odun ve kö
mür, kereste ve saire temizleyene aid olub bun
lar zeytin bakım memurundan parasız almacak 
bir vesika ile dışarı çıkarılır. Bunlardan hiç bir 
resim alınmaz. 

MADDE 5 — İktısad encümeninin beşinci 
maddesi aynen. 
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teşkilâtımın murakabe ve direktifi altmda ma
hallinin askerî makamlarınca yaptırılır. 

MADDE 6 — Devlet malı zeytinliklerden aşı
lanmak üzere bir şahsa veya şirkete verilecek 
yabanî zeytinlik sahası bir hektardan aşağı ve 
20 hektardan yukarı olamaz. Ancak aldığı sa
hayı nizamname ile tayin edilecek müddet içinde 
mahsuldar hale getirenlere müracaatları tak
dirinde ayni mikdarda yeni parçalar verilir. 
Bu tevziatta toprak sahibi olmayanlar ile küçük 
çiftçiler tercih olunur. 

MADDE 7 — Yabanî zeytinliklerde hektar 
basma 100 ağaç hesabile bir hektar ve bir hek
tardan yukarı sahanm ağaçlarını aşılı bir hale 
getirmeği taahhüd edenler Ziraat bankasınca 
on beş sene müddetle aşı ve timar masrafları 
için biri aşıdan evvel, diğeri aşıdan sonra ol
mak üzere iki defada hektar basma 100 lira ik
raz ediliri 

MADDE 8 — Bankaca ikraz edilecek para
nın birinci kısmı arazi tamamen temizlenib de
licelerin aşılanmağa elverişli bir hale getiril
diği hakkındaki zeytin bakım memuru raporuna 
müsteniden, ikinci kısmı da yapılan aşmm % 90 
muvaffak olduğu yine memur raporile tesbit 
edilmek şartile aşmm tatbikmdan bir sene son
ra verilir. 

MADDE 9— Aldığı arazi parçasını açıp deli
celeri aşıya hazır bir hale getirerek Ziraat ban
kasından ilk taksiti ahb da o mevsimde aşı işi
ni bitirmeyenlerden aldıkları para faizile bera
ber ve icra ve iflâs kanunu hükümleri dairesinde 
istirdad olunur. 

MADDE 10 — Aşılı zeytinliklerin bakım iş
leri için zeytin müstahsillerine mahsulün satış 
mevsiminde ödenmek üzere bankasınca kısa va
deli ikraz yapılır. 

Zr. E. 

mahallin bağlı bulunduğu kaza, yoksa vilâyet 
ziraat ve orman idarelerinin birlikte hazırlaya
cakları rapor üzerine mahallin en büyük mülki
ye memuru tarafından bu kanun hükümleri da
iresinde aşılama müsaadesi ve müddeti zarfmda 
aşılayanlara tapusu verilir. 

MADDE 6 — Devlet ormanları içinde ve dı
şındaki yabani zeytin ağaçları ya yerlerinde 
aşılattırılarak veya zeytinlikte aşılattırılmak 
üzere yabani alinde yeni kurulacak zeytinlik
lere naklolunur. Bu işlere aid müsaade zeytin 
bakım teşkilâtına dahil memurun teklifi üzerine 
mahallin orman idaresince ayrıca keşfe lüzum 
gösterilmeksizin derhal verilir. Nakledilen fi
danlardan bir gûna resim almmaz. 

MADDE 7 — Birinci derece askerî memnu 
mmtakalarda bulunan aşılı zeytinlerin bakım, 

yabani zeytinlerin ağılanması işleri zeytin ba
kım teşkilâtının vereceği talimat altmda mahal
lin askerî makamlarmca yaptırılır. 

MADDE 8 — Devlet malî zeytinliklerden aşı
lanmak üzere bir şahsa veya şirkete veya köy
ler manevî şahsiyetlerine verilecek yabani zey
tinlik sahası 20 hektardan yukarı olamaz. 
Ancak aldığı sahayı vekillikçe tayin edilecek 
müddet içinde mahsuldar hale getirenlere mü
racaatları takdirinde ayni mikdarda yeni parça
lar verilir. Bu tevziatta evvelâ toprak sahibi 
olmayanlar sonra en yakm köylüler ile küçük 
çiftçiler tercih olunur. 

MADDE 9 — Yabani zeytinliklerde hektar 
basma en az yüz ağaç hesabile bir hektar ve 
bir hektardan yukarı sahanın ağaçlarını aşılı 
bir hale getirmeyi taahhüd edenlere Ziraat ban
kasınca ve on beş sene müddetle aşı ve timar 
masrafları için biri aşıdan evvel, diğeri aşıdan 
sonra olmak üzere iki defada hektar basma yüz 
lira ikraz edilir. \ 

MADDE 10 — Bankaca ikraz edilecek para
nın birinci kısmı arazi tamamen temizlenib deli
celerin aşılanmağa elverişli bir hale getirildiği 
hakkındaki zeytin bakım memuru raporuna 
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MADDE 6 — Ziraat encümeninin 6 ncı mad
desi aynen 

MADDE 7 — Ziraat encümeninin 7 nci mad
desi aynen 

MADDE 8 — Devlet malı zeytinliklerden 
aşılanmak üzere bir şahsa veya şirkete veya 
köylüler manevî şahsiyetlerine verilecek yaba
ni zeytinlik sahası yirmi hektardan yukarı ola
maz. Ancak aldığı sahayı vekâletçe tayin ede
cek müddet içinde mahsuldar hale getirenlere 
müracaatları takdirinde ayni mikdarda yeni 
parçalar verilir. Bu tevziatta evvelâ toprak sa-
hib olmayanlar sonra en yakm köylüler ile kü
çük çiftçiler tercih olunur. 

MADDE 9 — Ziraat encümeninin 9 ncu mad
desi aynen 

MADDE 10 
maddesi aynen 

Ziraat encümeninin 10 ncu 
a 

Ad. fl. 

MADDE 6 — îktısad encümeninin altıncı 
maddesi aynen. 

MADDE 7 — îktısad encüeminin yedinci 
maddesi aynen. 

MADDE 8 — îktısad encümeninin sekizinci 
maddesi aynen. 

MADDE 9 —îktısad encümeninin dokuzuncu 
maddesi aynen. 

MADDE 10 
maddesi aynen. 

îktısad encümeninin onuncu 
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MADDE 11 — Muayyen kıtadaki zeytinlik
lerde toprak ve ağaçlar ayrı ayrı, hakikî veya 
hükmî şahıslara aid olduğu takdirde arazinin 
kıymeti yüksek ise toprak sahibine, ağaç kıyme
ti daha fazla ise zeytinlerin sahibine diğerinin 
malmı satm alması teklif edilir. Her iki taraf 
da reddettikleri takdirde arazi Hükümetçe kıy

metlerine nazaran aralarında taksim edilerek ta
puya bağlanır. 

MADDE 12 — Zeytinliklere başı boş hayvan 
bırakma): ve otlama maksadile hayvan sokmak 
ve zeytin sahalarında ağıl yapmak memnudur. 
Zeytinliklerde çift sürme veya nakliyatta kulla
nılan hayvanata iş esnasmda ağızlık takılması 
mecburidir. Bu hükme riayet etmeyenler bele
diye veya köy ihtiyar heyetleri zabıta memurları 
ve zeytin bakım teşkilâtına dahil memurlar ta
raf mdan tutulan zabıt varakı üzerine 50 - 60 li
raya kadar hafif para cezasına mahkûm edilir
ler. Bu hususta tutulan zabıt varakaları hilafı 
sabit oluncaya kadar muteberdir. 

MADDE 13 — 500 ağaçtan aşağı olmamak 
üzere yabani zeytin aşılayanlara veya aşılı zey
tinlerinin bakım işlerini en iyi yapanlara Zi
raat vekâletince takdir edilecek mikdarda nak
dî mükâfat verilir. 

MADDE 14 — Fennî budama aletlerile aşı 
takımlarının zeytin müstahsilleri arasında yapı
labilmesi için budama ustalarile ehil müstahsil
lere Ziraat vekâletince meccanen budama aşı 
takımı ve levazımı verilebilir. 

İr. & 
müsteniden, ikinci kısmı da yapılan aşmm yüzde 
doksan muvaffak olduğu yine memur raporile 
tesbit edilmek ve başkaca teminat aramamak 
şartile aşmm tatbikmdan bir sene sonra verilir. 

MADDE 11 — Aldığı arazi parçasını açıb 
deliceleri aşıya hazır bir hale getirerek Ziraat 
bankasından ilk taksiti alıb da o mevsimde aşı 
işini bitirmeyenlerden aldıkları para' faizile be
raber icra ve iflâs kanunu hükümleri dairesinde 
istirdad olunur. 

MADDE12 — Aşılı zeytinliklerin bakım iş
leri için zeytin müstahsillerine mahsulün satış 
mevsiminde ödenmek üzere Ziraat bankasınca 
kısa vadeli ikraz yapılır. 

MADDE 13 — Muayyen kıtadaki zeytinlik
lerde toprak ve ağaçlar ayrı ayrı hakiki veya 
hükmî şahıslara aid olduğu takdirde arazinin 
kıymeti yüksek ise toprak sahibine, ağaç kıy
meti daha fazla ise bunun sahibine diğerinin 
malım satm alması teklif edilir. Her iki taraf 
da reddettikleri takdirde arazi Hükümetçe kıy
metlerine nazaran aralarında taksim edilerek ta
puya bağlanır. 

MADDE 14 — Zeytinliklere deve ve keçi so
kulması ve başı boş hayvan bırakılması ve otla
ma maksadile hayvan sokulması ve zeytin saha
larında ağıl yapılması yasaktır. Zeytinliklerde 
çift sürme veya nakliyatta kullanılan hayvana
ta iş esnasmda ağızlık takılması mecburidir. Bu 
hükme riayet etmeyenler belediye veya köy ih
tiyar heyetleri zabıta memurları ve zeytin ba
kım teşkilâtma dahil memurlar taraf mdan tutu
lan zabıt varakası üzerine beş liradan altmış li
raya kadar hafif para cezasma mahkûm edilir
ler. Bu hususta tutulan zabıt varakaları hilafı 
sabit oluncaya kadar muteberdir. , . 
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MADDE 11 
maddesi aynen 

— Ziraat encümeninin 11 nci 

MADDE 12 
maddesi aynen 

Ziraat encümeninin 12 nci 

MADDE 13 — Ziraat encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 14 — iraat encümeninin 14 ncü 
maddesi aynen 

A&Û. 

MADDE 11 — Aldığı arazi parçasını açıb 
deliceleri aşıya hazır bir hale getirerek Ziraat 
bankasından ilk taksiti alıpta o mevsimde aşı 
işini bitiremeyenlerden bankadan aldıklan pa
ra faizile beraber, bankanm ziraî alacaklarının 
tahsil yolundaki usuulüne tevfikan istirdad olu
nur. 

MADDE 12 — İktısad encümeninin on ikinci 
maddesi aynen. 

MADDE 13 — îktısad encümeninin on üçün
cü maddesi aynen. 

MADDE 14 — İktısad encümeninin on dör
düncü maddesi aynen. 
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MADDE 15 — Ziraat vekâleti tarafından ve
rilecek talimatname dairesinde zeytinliklerde ba
kım işlerini vaktinde yapmayan zeytincilerden 
1000 ağaca kadar 5 - 25, 1000 - 5000 ağaca kadar 
25 - 50 ve 5000 den fazla ağacı olanlardan 50-100 
lira hafif para cezası alınır. 

MADDE 16 — Alelûmum el, hayvan veya 
makine kuvvetile işleyen yağhane, fabrikala
rında ve salamura zeytinliğinde yüksek vasıf
lı zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi istihsal 
edebilmek için almması lâzımgelen tedbirleri 
tayin, tatbik ve bunlara aid bilcümle hususatı 
alâkadarlarına yaptırmağa Ziraat vekâleti sala
hiyetlidir. Ancak İktısad vekâleti lüzum gör
düğü takdirde yağhane ve fabrikalarını sanayi 
müfettiş ve mühendislerile murakabe ettirebilir. 
Mühendis ve müfettişler raporlarının birer su
retini Ziraat vekâletine de verirler. 

Bu müesseseler ig kanunu hükümlerine tâl 
oldukları gibi gayri sıhhî müesseseler meyanm-
de olan bu imalâthanelerin açılması ve mura
kabesi hakkında umumî hıfzıssıhha kanununun 
hükümleri ayrıca tatbik olunur. 

MADDE 17 — Yeniden fabrika kuracak veya 
mevcud yağhane ve fabrikalarını Ziraat vekâ
letinin direktifi altmda tadilen ıslah edecek 
müteşebbislere müracaatları halinde Ziraat ban
kası tarafından beş sene vade ile tesis ve ıslah 
kredisi verilir. 

MADDE 18 — Ziraat vekâletinden verile
cek talimat dairesinde yağhane ve fabrikalarını 
tadil ve ıslah eylemeyenlerle yağhane ve fabri
kalarında almması kendilerine tebliğ edilen 
tedbirleri vaktinde yapmayan yağhane ve fab
rika sahihlerinden 50 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası alınır. 

MADDE 19 — İşbu kanunda yazılı suçlardan 
dolayı muhakeme icrası sulh hâkimlerine mev
dudur. Bu davalar ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 7 nci kitabının 1 nci faslındaki hususî 
muhakeme usulüne tevfikan rüyet edilir. 

Zr. E. 

MADDE 15 — Beş yüz ağaçtan fazla olma
mak üzere yabani zeytin aşılayanlara veya aşılı 
zeytinlerinin bakım işlerini en iyi yapanlara Zi
raat vekâletince takdir edilecek mikdarda nakdî 
mükâfat verilir. 

MADDE 16 — Fennî budama aletlerile aşı 
takımlarının zeytin müstahsilleri arasmda yapı
labilmesi için budama ustalarile ehil müstahsil
lere Ziraat vekâletince meccanen budama aşı ta
kımı ve levazımı verilebilir. 

MADDE 17 — Ziraat vekâleti tarafından ve
rilecek talimatname dairesinde zeytinliklerde 
bakım işlerini vaktinde yapmayan zeytinciler
den bin ağaca kadar beş liradan yirmi beş lira
ya, bin ağaçtan beş bin ağaca kadar yirmi beş 
liradan elli liraya ve beş binden fazla ağacı 
olanlardan elli liradan yüz liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

MADDE 18 — Dördüncü madde hükmüne 
göre verilen müddet zarfında aşılama ve temiz
leme işleri yapılmamış olursa verilen mezuniyet 
sakit olur ve saha geri alınır. Aşılama ve temiz
leme vesilesile taleb ettiği sahadan elde ettiği 
odun, kömür ve saire tanzim ettirilir. 

MADDE 19 — Alelûsul el, hayvan ve ma-
kina kuvvetile işleyen yağhane, fabrikaların
dan ve salamura zeytinciliğinde yüksek vasıflı 
zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi istihsal 
edebilmek için almması lâzımgelen tedbirle
ri tayin, tatbik ve bunlara aid bilcümle hu
susatı alâkadarlarına yaptırmağa Ziraat vekâ
leti salahiyetlidir. Ancak İktısad vekâleti lü-
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MADDE 15 — Ziraat encümeninin 16 ncı 
maddesi aynen 

MADDE 16 — Ziraat encümeninin 16 ncı 
maddesi aynen 

MADDE 17 — Yaypılacak nizamname daire
sinde zeytinliklerde bakım işlerini vaktinde 
yapmayan zeytincilerden bin ağaç kadar beş 
liradan 25 liraya, bin ağaçtan beş bin ağaca 
kadar 25 liradan 50 liraya beş binden fazla 
ağacı olanlardan 50 liradan 100 liraya kadar 
hafif para cezasr alırlar. 

MADDE 18 — Ziraat encümeninin 18 nci 
maddesi aynen 

MADDE 19 — Alelûmum el, hayvan ve ma
kine kuvvetile işleyen yağhane, zeytinyağı fab
rikalarında ve salamura zeytinciliğin de yüksek 
vasıflı zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi is
tihsal edilebilmesi için aimması lâzımgelen ted
birleri tayin, tatbik ve bunlara aid bilcümle 
hususatı alâkadarına yaptırmağa Ziraat vekâ
leti salahiyetlidir. Ancak îktısad vekâleti lü-

A&B. 

MADDE 15 — îktısad encümeninin on beşin
ci maddesi aynen. 

MADDE 16 îktısad encümeninin on al
tıncı maddesi aynen. 

MADDE 17 — îktısad encümeninin on ye
dinci maddesi aynen. 

MADDE 18 — îktısad encümeninin on seki
zinci maddesi aynen. 

MADDE 19 — îktısad encümeninin on doku
zuncu maddesi aynen. 
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MADDE 20 — Aşılı zeytinliklerin veriminin 
arttırılması, yabani zeytinliklerin aşılattırılarak 
mahsuldar hale getirilmesi ve yeniden zeytinlik
ler kurulması ve zeytinyağcılığı ile salamura 
zeytinciliğin murakabesi iğin Ziraat vekâleti 
zeytin bakmı işleri adı ile bir teşkilât vücuda 
getirir. Bu teşkilâtın ücret ve tahsisatı Ziraat 
vekâleti bütçesine ilâve edilir. 

MADDE 21 — Zeytin ve zeytinyağı standardı 
işinde îktısad vekâletinin talebile zeytin bakım 
teşkilâtına daimî vazife verilebilir. 

Memleket dahilinde gıda olarak kullanılacak 
zeytinyağlarmm evsafı ve şartlarının tayininde 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaletinin müta-
leası alınır. 

MADDE 22 — Bu kanun ile tayin edilen iş
lerin ne suretle tatbik olunacağı bir nizamname 
ile belli edilecektir. 

MADDE 23 — Yabani agaçlarm aşılanması 
hakkındaki 1528 saydı kanunun zeytine aid 
olub da bu kanuna aykırı olan hükümleri mül
gadır. 

! Zr. E. 
| 
I zum gördüğü takdirde yağhane ve fabrikalarını 
! sanayi müfettiş ve mühendislerile murakabe et-
| tirebilir. Mühendis ve müfettişler raporlarmm 

birer suretini Ziraat vekâletine de verirler. 

MADDE 20 — Zeytinlik içinde yağhane ve-
I ya fabrika inşa eylemek, Ziraat vekâletinden 
j mezuniyet almağa mütevakkıftır. Aksi takdirde 

inşa olunan yağhane işlettirilmez. 
j 

MADDE 21 — Yabani agaçlarm aşdanması 
hakkmndaki 1528 sayılı kanunun zeytin ağacı
na aid olan hükümleri mülgadır. 

MADDE 22 — Yeniden fabrika kuracak ve
ya mevcud yağhane ve fabrikalarmı Ziraat ve
kâletinin direktifi altında tadileıı ıslah edecek 
müteşebbislere müracaatları halinde tesis ve ıs
lah için Ziraat bankası tarafmdan uzun vadeli 
kredi açılır. 

MADDE 23 — Ziraat vekâletinden verilecek 
talimat dairesinde yağhane ve fabrikalarında 
almması kendilerine tebliğ edilen tedbirleri ve
rilecek müddet zarfında yapmayan yağhane ve 
fabrika sahihlerinden beş yüz liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

MADDE 24 — îşbu kanunda yazdı suçlar
dan dolayı muhakeme icrası sulh hâkimlerine 
mevdudur. Bu davalar ceza muhakemeleri usu
lü kanununun 7 nci kitabının birinci faskadaki 
hususî muhakeme usulüne tevfikan rüyet edilir. 

MADDE 25 — Aşılı zeytinliklerin veriminin 
arttırılması, yabani zeytinlikleri aşdattrrarak 
mahsuldar hale getirilmesi yeniden zeytinlikler 
kurulması ve zeytinyağcdığı ile salamura zey
tinciliğin murakabesi için Ziraat vekâleti zeytin 
bakım işleri adı ile bir teşkilât vücude getirir. 
Bu teşkilâtın ücretle tahsisatı Ziraat vekâleti 
bütçesine ilâve edilir. 
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lum gördüğü takdirde yağhane ve zeytinyağı 
fabrikalarını sanayi müfettiş ve mühendislerile 
murakabe ettirebilir. Mühendis ve müfettişler 
raporlarının birer suretini Ziraat vekâletine de 
verirler. 

MADDE7 20 — Ziraat encümeninin 20 nçi 
aynen 

MADDE 21 — Yeniden fabrika kuracak 
veya mevcud yağhane ve zeytinyağı fabrikaları
nı Ziraat vekâleti direktifi altmda tadilen ıs
lah edecek müteşebbislere müracaatları halinde 
tesis ve ıslah için Ziraat bankası tarafından 
uzun vadeli kredi açılır. 

MADDE 22 — Yapılacak nizamname hü
kümleri dairesinde yağhane ve yağ fabrikala
rında alınması kendilerine tebliğ edilen tedbir
leri verilecek müddet zarfmda yapmryan yağ
hane ve fabrika sahihlerinden 500 liraya kadar 
ağır para cezası alınır. 

MADDE 23 — ifaat encümeninin 
maddesi aynen 

24 ncü 

MADDE 24 
maddesi aynen 

Ziraat encümeninin 25 nci 

Ad; E. 

MADDE 20 — tktısad encümeninin yirminci 
maddesi aynen. 

MADDE 21 — Yapılacak nizamnamesi hü
kümleri dairesinde yağhane ve yağ fabrikaların
da alınması kendilerine tebliğ edilen tedbirleri 
verilen müddet zarf mda tatbik etmeyen yağ
hane ve fabrika sahihlerinden on liradan iki yüz 
liraya kadar hafif apra cezası almrr. 

MADDE 22 — tşbu kanunda yazılı suçlar
dan dolayı muhakeme icrası sulh mahkemelerine 
aiddir. 

MADDE 23 — tktısad encümeninin 
dördüncü maddesi aynen. 

yirmi 

MADDE 24 — tktısad encümeninin yirmi 
beşinci maddesi aynen. 
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MADDE 24 — Bu kanun hükümleri resmî 
gazetede basıldığı günden itibaren yürümeğe 
başlar. 

MADDE 25 — Bu kanun hükümlerini Zira
at, Adliye, Dahiliye ve tktısad vekilleri yerine 
getirir. 

T - V - 1938 
Bs. V. V. Ad. T. M. M. V. 

Dr, R. Saydam Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Afralı 
Mf. V. Na. V. tk. V. 

S. Arıkap A. Çetinkaya C. Bayar 
8. î. W. V. G. t. V. Zr. V. 

* I)r. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmetı 

MADDE 26 — Zeytin ve zeytinyağı standardı 
işinde tktısad vekâletinin talebi ile zeytin ba-
kmı teşkilâtına daimî vazife verilebilir. 

Memleket dahilinde gıda olarak kullanılacak 
zeytinyağlarının evsaf ve şartlarmm tayininde 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin müta-
leası alınır. 

MADDE 27 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 28 — Bu kanun hükümlerini Ziraat, 
Adliye, Dahiliye ve tktısad vekilleri yerine ge
tirir. 

( S. Sayısı : 31 ) 
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MADDE 25 — Zeytin ve zeytinyağı stan
dardı için de İktısad vekâletinin talebi ile zey
tin bakım teşkilâtına daimî vazife verilebilir. 

MADDE 26 — Ziraat encümeninin 21 nci 
maddesi aynen 

MADDE 27 — Ziraat encümeninin 27 nci 
maddesi aynen 

MADDE 28 — Ziraat encümeninin 28 nci 
maddesi aynen 

Ad. B. 

MADDE 25 — Yabani ağaçlarm aşılanması 
hakkındaki 1528 numaralı kanunun yabani zey
tin ağaçlarının aşılanması ve ıslahı hakkındaki 
hükümler mülgadır. 

MADDE 26 — tktısad encümeninin yirmi 
yedinci maddesi aynen. 

MADDE 27 — Bu kanun hükümlerini Adli
ye, Dahiliye, İktısad ve Ziraat vekilleri yerine 
getirir. 

»>-••« 
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