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Devairi resmiyeye lüzumu olan ve fıkarayi ahaliye tevzi edilecek mahrukat
ile ciheti askeriyece lüzumu olan telgraf ve telefon direkleri ve mahrukatın
bilâ müzayede tarife bedeli üzerinden resmi alınarak ita edilmesine
dair kanun

(Ceridei Resmiye ile neşir ve ilâm: 25 nisan 1337 - No. 12)
No.
109

BİRİNCİ MADDE — Nafıaya merbut şimendiferlere ve bilûmum devairi res
miye ve ciheti askeriyeye lüzumu olan mahrukat ve tahsisen ciheti askeriyece talep
olunacak telgraf ve telefon direkleri ve nafiaya muktazi maden direkleriyle şi
mendifer traversleri ve fıkarayi ahaliye tevzi olunmak üzere gerek devairi bele
diyece ve gerek menafii umumiyeye hadim olduğu Hükümet tarafından tasdik edi
len cemiyatı hayriyece ve gerek işbu devair ve cemiyat namına mütaahhitlerce de
vairi mütaallikasinın resmen tâyin ve tesbit ettiği miktar nispetinde katettirilecek
mahrukat usulü fenniye ve mevzuasma tevfikan tertip ve tanzim edilecek fen ra
poruna müsteniden bilâ müzayede ruhsatı mahsusa ile verilir. Ancak fıkarayi ahali
namına verilecek ruhsatnamelerden dolayı bir güna resim alınmayıp diğerlerinden
o mahallin tarifesinde muharrer en yüksek bedel üzerinden resim alınacaktır.
İKİNCİ MADDE — Devairi mezkûrece mütaahhitlere ihale suretiyle katettirilmek istenildiği takdirde tanzim olunacak münakaşa kaimelerine ormanın bulun
duğu mahalle ait tarife bedeli dercedilmek meşruttur. Badelihale mütaahhidin
ismiyle katedilecek mahrukatın nevi ve miktarı mahallî orman idaresine resmen
bildirilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Devair mütaahhitleri ve devair namına katıyata memur
olanlar katedilen mahrukattan az veya çok miktarını her ne maksatla olursa olsun
muhtassı lehinden gayri bir mahal veya şahsa ita eyler ve alâkadar memurin de bu
hale sebebiyet verirlerse o miktarın bedeli misli gerek mütaahit ve gerek memurdan
zamanen ahzolunduktan başka Kanunu cezanın yüz ikinci maddesinin ilâvesine tev
fikan tecziye olunurlar.
DÖRDÜNCÜ MADDE— Katıyat esnasında tecavüzü hudut ve miktarı muayyen
den fazla katıyat icrası gibi hilafı usul halat vukuunda namına ruhsat verilmiş
olan kimseden Orman nizamnamesine tevfikan tazminat ve cezayi nakdî alınır. İş
bu madde ahkâmına riayet etmiyenlerin mezkûr cezadan başka mukavele ve ukudatı fesholunur.
BEŞİNCİ MADDE —'• İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.
ALTINCI MADDE — İşbu kanunun icrayi ahkâmına İktisat vekili memurdur.
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Tarih
No.
Makam
Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği : 27 mart 1337
105
Heyeti Vekile Riyasetine
•
106
İktisat vekâletine
Meclis zabıt ceridelerindeki müzakerat fih- Cİlt
Sayıfa
.•> . .,. risti
- ;
9
208:212,237:246,263:264
İşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanun
lar
•
-

