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B İ R İ N C İ MADDE —• Dokuma fabrikalarının ve dış piyasaların aradıkları va
sıflarda pamuk yetiştirmek bakımından İktısad vekilliğinin mütaleası almdıktaı
sonra, Ziraat vekilliği gerekli gördüğü bölgelerde ekilecek açık kozalı pamuk çeşidlerini tayin etmeğe ve bu çeşidlerden başka açık kozalıların ekimini yasak etmeğe sa
lahiyetlidir.
Ziraat vekilliğinin saf pamuk tohumu ektireceği bölgelerin sınırları dışında, bı
sınırlardan beş yüz metreden aşağı uzaklıkta bulunan yerlere açık kozalı pamul
çeşidinin ekilmesi yasaktır.
İ K İ N C İ MADDE — Saf pamuk tohumu ekilen bölgelerde Ziraat vekilliğimi
çeşidini tayin ve ilân edeceği pamuklardan başka diğer çeşid açık kozalı pamuk to
humu ve çekirdekli pamukların bu bölgelere sokulması ve bunların o bölge içinde he]
hangi bir yerde muhafazası, bir yerden diğer yere nakli, alım satımı yasaktır.
Ziraat vekâleti, gerekli gördüğü yer ve zamanlarda, saf pamuk tohumu ekilecel
bölgelerden, sanayi ve ihracat maksadile bozulmuş açık kozalı pamuk tohumumu
veya çekirdekli pamuğun, tayin, edilecek şartlara uygun olarak hazırlandığı tak
dirde geçirilmesine müsaade edebilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Ziraat vekilliğinin tayin edeceği pamuk ekimi bölgelerin
deki çırçır evleri, vekilliğin her biri için belli edeceği pamuk çeşidlerinden başka
sim çırçır! ayamazlar.
Ancak Ziraat vekilliğinin her hangi bir çırçır evi için belli ettiği pamuk çeşidi
nin çekirdekli pamukları tamamen çekildiği ve çırçır evinden çıkarıldığı vekilliği)
salahiyetli memurlarınca tetkik ve tesbit olunduktan sonra vekillik o çırçır evin
başka çeşid çekirdekli pamuğu çırçırlamak için izin verir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Ziraat vekilliği gerekli gördüğü yerlerde yeniden ku
rarak veya kira ile tutarak çırçır evleri işletebilir.
Ziraat vekilliğine aid çırçır evlerinde çekilen çiğidler vekillikçe alıkonabilir. B
takdirde bu çiğidler oradaki piyasa fiati üzerinden kıymetlendirilerek bedeli maha]
lî rayice göre çırçırlama ücretine mahsub edilir. Fazlası para olarak mal sahibin
verilir. Çırçırlama ücreti tohum parası tutarım geçerse aradaki fark mal sahibir
den alınmaz.
BEŞİNCİ MADDE —- Ziraat vekilliği lüzum göreceği yerlerde dilediği çırçı
evlerinden veya şahıslardan saf pamuk tohumlarının bir kısmım veya tamamını s£
tın almağa lüzum gördüğü takdirde, sahibleri, bu tohumlardan kendi tohumluk il
ti yaçlarından artan kısmını, piyasa fiati üzerinden Ziraat vekilliğine satmağa me<
burdurlar. Ziraat vekilliği her hangi bir şekilde elde ettiği saf pamuk tohumh
rmı gerekli gördüğü bölge çiftçilerine maliyet fiati üzerinden satmağa veya bu t(
humları o bölgelerdeki soysuzlaşmış açık kozalı pamuk tohum]arile başabaş değii
tirmeğe izinlidir.
ALTINCI MADDE — Bu kanun mucibince satın alınması ve satılması
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eden pamuk tohumlarının alım ve satımı, ilâna lüzum olmaksızın pazarlık suretile
yapılır.
Mahallî örf ve âdet dolayısile Ziraat vekâletinin lüzum göreceği yerlerde, pa
muk tohumu üretme çiftlikleri, pamuk amelesinin yevmiyelerine karşılık olarak,
muhasebei umumiye kanununun 83 ncü maddesinin A fıkrasına tevfikan, mutemedlere beş bin liraya kadar avans verebilir. Bu avanstan ancak çiftlik idare he
yetlerinin kararile mutemedler tarafından tediyat yapılır.
YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanun hükümlerine aykırı hareket edenlerden, sulh
mahkemesi kararlarile, yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası alınır.
Ziraat vekilliğince tayin edilen çeşidlerden başka pamuk çeşidlerini veya karı
şığını ekenlerden bu ceza alınmakla beraber ilgili fen memurlarının verecekleri ra
porlar üzerine mahalleri idare heyetleri kararile tarlalarındaki pamuklar da mas
rafları kendilerine aid olmak üzere hemen sökülür ve yokedilir.
Bu masraf, sahibi tarafından verilmezse Ziraat vekilliği bütçesinden ödenir ve
tahsili emval kanununa göre kendisinden alınır.
SEKÎZÎNUÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
DOKUZUNCU MADDE —• Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe Dahili
ye, Maliye, İktısad ve Ziraat vekilleri memurdur.
30 kânunusani 1936
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