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Yozgad mebusu Sırrı İçözün, ağıllar kanununun I inci mad
desini değiştiren 1948 sayılı kanuna ek kanun teklifile
ağıllar kanununun I inci maddesini değiştiren 1948
sayılı kanunun I inci maddesinde yazılı müddetin
uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Ziraat encü
meni mazbatası (2/14) (1/238)

Yozgad mebusu Sırrı tçözün, ağıllar kanununun 1 nci maddesini değiştiren
kanuna ek kanun teklifi (2/14)

1948 sayılı

2 -V-1935
Esbabı mucibe
1423 numaralı ağıllar kanununun birinci maddesi mucibince koyun ve keçi sürü sahihleri üç se
ne içinde fennî ağıl yaparak sürülerini mezkûr ağıllar içinde barındırmağa mecbur oldukları ma
lûmdur. Bu kanun 17 nisan 1929 tarihinde çıktığı halde sürü sahiblerinin mahsullerinin matlub
veçhile para edememesi ve buhran dolayısile el darlığı bu kanunun ahkâmını icraya imkân bırak
mamış olduğundan 23 nisan 1932 tarih ve 1949 numaralı kanunla bu müddet üç sene daha tem
di d edilmiştir. Bu gün aradan üç sene daha geçtiği halde hemen hiç bir köyde kanunun tarif atı
dairesinde ağıl yapılamamıştır. Buna sebeb de sürü sahiblerinin fennî ağıl yaptırmağa mâni
olan vaziyetlerinin halen devamıdır. Binaenaleyh şu vaziyet karşısında kanunun tatbikına imkân
husulüne kadar davarcılara bir müddet daha müsaade vermek zarureti hâsıl oluyor. Bu sebeble
kanunun emrettiği külfet ve mecburiyetin hiç olmazsa beş sene daha ihtiyara bırakılmasını teklif
eder ve bu maksadla işbu teklifi kanunimi Yüksek Riyaset makamma sunarım.
Yozgad saylavı
8. lçöz

TEKLİFİ KANUNÎ
Ağıllar kanununun birinci maddesini tadil eden 22 nisan 1931 tarih *e 1948 numaralı
kanuna zeyildir
MADDE 1 — Ağıllar kanununun birinci maddesinde yazılan ve 22 nisan 1932 tarih ve 1948 nu
maralı kanunla üç sene tehir edilmiş olan mecburî müddet beş sene daha uzatılmıştır.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Ziraat vekili memurdur.

Ağıllar kanununun 1 nci maddesini değiştiren 1948 sayılı kanunun 1 nci
müddetin uzatılmasına dair kanun lâyihası (1/238)
T. C.
Başvekalet
Kararlar müdürlüğü
Say%: 6/1711

maddesinde yazılı

27 - V - 1935

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1423 sayılı ağıllar kanununun birinci maddesini değiştiren 1948 sayılı kanunun birinci maddesinde
yazılı müddetin uzatılması hakkında Ziraat vekilliğince hazırlanan
ve İcra Vekilleri
Heyetinin
27 - V - 1935 toplantısında Yüksek Meclise arzT kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile
birlikte sunulmuştur.
Başvekil
/ .İnönü

Esbabı mucibe
17-IV-929 günlemcçli 1423 sayılı Ağıllar kanununun birinci maddesinde yazılı üç sene
müddet içinde acunun ökon.omik sıkıntılarından ötürü halk hayvanları için lazım olan ağılları
ikmal edememiş Türkiye cumhuriyeti sınırları içinde ancak 3439 ağıl yapılabilmiştir. Koyun
besleyicilerin haklarını korumak yolunda Afyon Karahisar saylavı Cemalin Büyük Millet Mec
lisine yaptığı teklifi kanunî üzerine Yüksek Meslisce kabul edilen 25-V-932 günlemeçli ve
1948 sayılı kanunla bu müddet üç sene daha uzatılmış ise de halkın fakirliği, iktisadî buh
ran, ve bazı mıntakalarda ağıllara lâzım olan kerestenin orman bulunmaması veya pek uzak
mesafede olmasından tedarik edememeleri, yetiştiricilerin kışı kışlaklarda geçirmeleri, hayvan
ve mahsulâtı fiatlannm düşük olması gibi sebeblcrden dolayı bu müddet içinde de 1172
ağıl yapılabilmiştir. Sözü geçen işbu muaddel kanunun müddeti 25 mayıs 935 te biteceğin
den yetiştiricilerin serdettikleri sebebler dolayısile kanunun üç sene daha uzatılması gerekli
görülmüş bu yolda hazırlanan kanun lâyihası işbu esbabı mucibeye bağlı olarak sunulmuştur.

Ziraat encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Ziraat encümeni
Karar No. 12
Esas No. 2/14, 1/238

A-Yİ-1935

Yüksek Başkanlığa
1423 sayılı ağıllar kanununun birinci mad
desini değiştiren 1948 sayılı kanunun birinci
maddesinde yazdı müddetin uzatılması için Zi
raat vekilliğince hazırlanıb İcra Vekilleri Heye
tinin 27 - V -1935 toplantısında Meclise sunul
ması kararlaştırılan ve encümenimize verilen
kanun lâyihası ile Yozgad saylavı Süleyman tçözün ayni amacı güden kanun teklifi okunup

görüşüldü.

Acun ekonomik buhranından doğan hayvan
gelirlerinin azlığından başka ormanlardan verile
cek kerestenin ırak bulunmasından ötürü teda
rik edilememesi kanun hükümlerini yerine ge
tirmeği güçleştirmiş ve bu zamanlar içinde en
az yapdması lazımgelen yirmi bin ağda karşı
ancak 3439 ağıl yapılabilmiştir.
Bu durum karşısında encümenimiz de lâyiha
yı yerinde görerek maddeleri kabul etmiştir.
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Genel Heyetin kabulüne arzediİmek
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Ziraat En. Reisi
izmir
Rahmi Köken
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Manisa
Y, özey
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Kâtib
Bolu

Bolu
M. Kuzay
Manisa
K. Akeken
Seyhan
Tevfik Tarman

Bursa
Şekibe tnsel
Maraş
N. TJral

Kırşehir
R. Esen
Niğde
C. Oral
Yozgad
ö. Evci

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DE&lŞTÎRtŞt

1423 sayılı ağıllar kanununun 1 nci maddesini
tadil eden 1948 sayılı kanunun 1 nci maddesinde
yazılı müddetin uzatılmasına dair kanun lâ, yîhast

1423 sayılı ağıllar kanununun birinci madde
sini değiştiren 1948 sayılı kanunun birinci mad
desinde yazılı müddeti uzatan kanun lâyihası

MADDE 1 — 1423 sayılı ağıllar kanununun
birinci maddesini tadil eden 1948 sayılı kanu
nun birinci maddesinde yazılı mecburî müddet
üç sene daha uzatılmıştır. %

MADDE 1 — 1423 sayılı ağıllar kanununun
birinci maddesini değiştiren 1948 sayılı kanu
nun birinci maddesinde yazılı mecburî müddet
üç sene daha uzatılmıştır.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2
muteberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yapmağa Adliye, Dahiliye, Ziraat vekilleri memurdur.
27-V-1935
Bş. V.
M. M. V.
Ad. V.
/. înönü
K. Özalp
Ş. Saraçoğlu
Da. V.
Mal. V.
Ha. V. V.
Ş. Kaya
F.
Ağralt
Ş. Kaya
Mf. V.
Ik. V.
Na. V.
Ab. özmen
Celâl Bayar
A. Çetinkaya
Zr. V.
G. 1. V.
S. 1. M. V.
M. Erkmen
Dr. R. Saydam Rana Tarkan

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Ad
liye, Dahiliye ve Ziraat vekilleri yerine getirir
ler.
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Bu kanun yayım tarihinden

