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Sayfa I 
3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 118 
1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfe- I 

kasının; damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı j 
bakariye vesairenin sureti muhafazası hakkın
daki 11 Nisan 1324 tarihli Kanunun ilgasına 
dair (2/437) numaralı teklifi kanunisi ve Ziraat 
Encümeni Mazbatası. 118:119,121:122 I 

2. — Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesi
nin İkiyüz altmışıncı faslının birinci maddesine 
tahsisatı munzamma itası hakkında (1/735) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazene! Maliye 
Encümeni mazbatası. 119:120 

3 . - 2 6 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi 
ve Resimleri Kanununun onbeşinci maddesinin 

1. — ZAPTI SAİ 

REİS — Zaptı Sabık hulâsası okunacaktır : 

Yedinci İçtima 

12 Teşrinisani 1341 Perşembe 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerinde bilinikat zabtı sa

bık hulâsası kiraet ve aynen kabul edildi. Evrakı va
ride, ait oldukları mahallere havale olundu. 

Kütahya, istanbul, Mardin, Ankara, Çorum ve 
Ardahan Mebusluklarına intihab edilen zevat hakkın
da şubeler mazbataları kıraat ve kabul edildi. 

Van Mebusu sabıkı Haydar Beyle Kayserili Ha
san Efenin hâmil oldukları İstiklâl madalyaları şeritle
rinin tebdiline ve Müdafaai Milliye Vekâleti ketebesin-
den Alaaddin Efendinin takdirname ile taltifine dair 
Müdafai Milliye Encümeni mazbataları ile 1340 se
nesi Muvazenei Umumiye kanununun 35 nci ve 14 

. 1341 C : 1 

Sayfa 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/340) nu
maralı tezkere ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 120 

4. — 11 Mart 1338 tarihli Seferberlik ve 
Zammı Maaş Kanununun ikinci ve birinci mad
delerinin tefsirine dair Müdafaai Milliye Ve
kâletinin (3/57) ve (3/45) numaralı ve Maliye 
Vekâletinin Seferi Zammı Maaş Kanununun 
(3/84) ve Seferberlik ve Cephe Zammı Hakkın
daki Kanunun (A) fıkrasının tefsirine dair 
(3/59) numaralı tezkereleri ve Müdafaai Mil
liye ve Kavanini Maliye Encümenleri mazbata
ları. 120 

K HULÂSASI 

Kanunuevvel 1335 tarihli kararnamenin 26 nci mad
desine, harcırahlarını alıp mahalli memuriyetlerine git
meyenlere, Mestan Çetesi tarafından maruzu tecavüz 
olan bir şahsa ve senesi geçmiş veyahut bilahara hal 
ve temin edilmiş birtakım mesâile müteallik muhtelif 
mazbatalar kıraat ve kabul olundu. 

Mebuslukları bu kere kabul edilen zevaddan Mar
din Mebusu Ali Rıza Beyle İstanbul Mebusu Edip 
Servet Beyin tahlifleri icra kılındı. 

Badehu Şark İstiklâl Mahkemesi Reisi ile Memu
rin Muhekamat Heyeti tetkik encümeni intihabatı 
icra ve tenefüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Ali Süruri Bey tarafından kuşat edilerek birinci 

celsede yapılanla intihabatta nisap olmadığı tebliğ ve 
Cumartesi günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zabtı Sabjk Hulâsası hakkında mütalaa 
var mı efendim? 

I >•«•-<€ 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,25 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
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BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— Madalyası şeridinin te'bdili icap eden Kayserili Ha
san Efendi değil. Kayserili Hasan Efedir. 

REİS — Pekâlâ efendim. 

KÂTİP RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkaramsar) 
— Zaten Hasan Efe diye okudum efendim. 

REİS — Efendim, Zaptı Sabık Hulâsası hakkında 
başka söz isteyen yoktur. Zaptı sabık hülâsası aynen 
kabul edilm iştir. 

2 — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Askerî Fabrikalarına ait mevaddı inhisari-

yenin Maliye Vekâletine devri hakkında kanun lâyi
hası. (1/751) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ödildi, 

2. — 1341 senesi Müdafai Milliye Bütçesinin fü-
sul ve mevaddı muhtelijesinde münakale icrasına dair 
kanun lâyihası. (1/752) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi^ 

3. — Elyevm Mevkii tedavülde bulunan evrakı 
nakdiye yerine, aynı evsafı kanuniyeyi haiz olmak ve 
aynı miktarda bulunmak üzere yeni evrakı nakdiye 
ihracı hakkında kanun lâyihası. (1/750) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi.! 

4. — 1341 senesi tazmin kanunu lâyihası. (1/753) 
REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 

ödildij 

Mazbatalar 
1. — Etıbbanın hizmeti mecburesi hakkındaki 8 

Teşrinisani 1340 tarihli kanunun birinci maddesiyle 
sıtajlarına mütedair 13 Mart 1340 tarihli kanunun 
beşinci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mev
rut (3/436) numaralı tezkere ve tefsire mahal ol
madığı hakkında Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye en
cümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

Memaliki ecnebiyede ikmali tahsil eden Türk etıb
banın hizmeti mecbureye tabi olup olmadığı hakkında 
bir kararı tefsiri talebini havi Heyeti Umumiyeden 
muhavvel Başvekâlet takriri Encümenimizin 4 Teşri
nisani 1341 tarihli içtimaında tezekkür olundu. 

Eti'bba hizmeti mecburesi hakkındaki kanunun bi
rinci maddesinin menşe noktai nazarından mutlak ola
rak ifadesi işbu hizmeti mecburenin gerek Türkiye 
Tıb Fakültesinde ve gerek memaliki ecnebiyede ikma
li tahsil edenlere Şamil olması mülâhazasına matuf 
olup nitekim mezkûr kanuna müzeyyel ve hizmeti 

maksurenin sureti ifasını mübeyyin kanunun beşin
ci maddesinde memaliki ecnebiyede ikmali tahsil eden 
Türk etıbbasının sarahaten mezkûr olması hizmeti 
mecbure kanununun birinci maddesindeki mutlakiyeti 
tavzih maksadını da temin etmekte olduğu cihetle 
muhtacı tefsir olmamak üzre memaliki ecnebiyede 
ikmali tahsil edne Türk Etıbbanın da hizmeti mec
bureye tabiiyetleri tabiî olduğuna Encümenizince 
müttefikan karar verilmiş olmakla Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Reis Mazbata Muharriri 
Sivas * Çorum 

Mustafa 

Kâtip 
Kayseri 

alit Mashar 

Aza 
Malatya 
Hilmi 

Aza 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 

Aza 
©olu 

Emin Cemal 

REİS — Efendim, mazbatayı reyi âlinize arz edi
yorum. Ka'bu'l edenler el (kaldırsın, ka!bul etmeyenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — İstiklâl Muharebatına iştirak ve tevarihi muh
telif ede rütbei şahadeti ihraz ettikleri anlaşılan 196 za
bit ve 117 nefer ile 94 zatın ailelerine birer İstiklâl Ma
dalyası itasına dair Başvekâletten mevrut (3/486) nu
maralı tezkere ve Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Okunacaktır :! 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Muharebatına iştirak ederek muhtelif ta

rihlerde şehit olan 196 zabit ve 117 neferin 400 nu
maralı Kanun mucibince ailelerine İstiklâl Madalyası 
verilmesi hususunda Başvekâletten gelen tezkere ve 
merbut künyeleri tetkik ettik. 196 zabitten şimdilik 
inha evrakı gelen 94 şehit zabitin ailesine İstiklâl Ma
dalyasının verilmesine ve İstiklâl Muharebatında şe
hit olan yalnız 117 nefer olmayıp bilcümle! şüheda ef-
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rat künyelerinin gönderilmesi hususunun Müdafaai I 
Milliye Vekâletine işar buyurulmasına karar verildi. 
Müdafaai Milliye 'Reisi Mazbata (Muharriri 

Afyonkarahisar Rize 
Ali Ekrem 

Kâtip Aza 
Kocaeli Ordu 

Recayi 
Aza 

Ertuğrul I 

Fırka 5 Kafkas Alay 9 Talbur 2 Bölük 7 Piyade 
İhtiyat Mülâzımısani Abdullah Efendi Hacı Ömer 
'Merzifon, 'Mülga Fırka 24 Alay 32 Tabur 3 Kuman
dam Piyade Yüzbaşı Osman Nuri Efendi Mehmet 
Emin Sivas, Fırka 4 Alay 40 Tabur 3 Bölük '10 Ku
mandan Vekili Piyade İhtiyat Mülâzımıevvel Abdul
lah Vahti Efendi Ahmet, Fırka 3 Kafkas Alay 11 Ta
bur 3 Kumandanı Piyade ©iribaşı Kâzım Efendi Hü
seyin Edirne, Fırka 3 Kafkas Alay* 11 Tabur 2 Bölük 
6 Piyade İhtiyat Zabit Vekili 'Mehmet Efendi Hacı 
Süleyman Burdur, Fırka 5 Alay 9 Talbur 2 Bölük 6 I 
Piyade İhtiyat Mülâzımısani Bekir Efendi Süleyman I 
Merzifon, Fırka 5 Alay 9 Tahur 3 Yaveri Piyade 
İhtiyat Zahit Vekili Avni Efendi Kadri Sivas, Fır
ka 5 Alay 9 Tabur 3 Kumandanı Piyade Binbaşı Mus- I 
tafa Tevfiik Efendi Atıf Şumnu, Mülga Fırka 24 Alay 
32 Tabur 3 Bölük 12 Kumandanı Piyade İhtiyat Mü
lâzımısani Hamdi Efendi Yahya Saiteli, Fırka 7 I 
Alay 23 Talbur 2 Bölük 5 Piyade İhtiyat Mülâzımı
sani Mehmet Nuri Efendi Süleyman Burdur, Mülga I 
Fırka 24 Alay 32 Taibur 1 Bölük 1 Takım Zabiti 
Piyade İhtiyat Mülâzımısani Recep Sadi Efendi Sa
lih Girit, Fırka 5 Kafkas Alay 13 Talbur 3 Bölük 9 
Kumandan Vekili İhtiyat Zabit Vekili Mehmet Şa
hit Efendi Abdülrahim Ankara, Fırka 4 Alay 58 Ta
hur 3 Bölük 13 Takım Kumandanı Piyade ihtiyat 
Mülâzımısani Zülfikâr Ali Efendi Mehmet Süleyma-
niye, Alay 62 Tahur 1 İhtiyat Mülâzımısani Meh- I 
met Nuri Efendi Eyüp Eskişehir, Alay 62 Tabur 2 
İhtiyat Mülâzımısani Kâmil Efendi İbrahim Denizli, 
Alay 62 Taibur 2 Bölük 7 Zahit Vekili Ömer Efendi 
Hacı Yusuf Yalvaç, Alay 62 Tabur 2 Bölük 5 Mü
lâzımısani Durmuş Efendi Ali Ahmet Uluborlu, Mül
ga Fırka 24 Alay 32 Taibur 3 Bölük 11 Piyade .İh
tiyat Zabit Vekili Mahmut Bahri Efendi Hacı Hu
lusi Tarsus, Fırka 7 Alay 23 Taibur 2 Bölük 6 Pi
yade Mülâzımısani Osman Efendi Bin Hüseyin Avni I 
Katığın, Mülga Fırka 24 Alay 32 Tahur 1 Bölük 2 
Piyade İhtiyat Mülâzımısani Nuri Efendi Mustafa I 

Kırşehir, Fırka 5 Kafkas Alay 10 Tabur 1 Bölük 4 
Piyade Muvazzaf Zahit Vekili Naci Efendi Mehmet 
Ziver Kütahya, Fırka 5 Kafkas Alay 10 Tahur 2 Bö
lük 6 Piyade Zabit Vekili Abdullah Efendi İbrahim 
İstanbul, Fırka 5 Kafkas Alayı 10 Tabur 3 Bölük 11 
Kumandanı Piyade Yüzbaşı Abdül Hadi Efendi Ha
cı Halil Trabzon, Fırka 5 Kafkas Alayı 10 Tabur 
2 Kumandanı Binbaşı Mustafa Kemal Efendi Meh
met İstanbul, Dördüncü Grup Kumandan Yaveri Pi
yade Mülâzımı evvel Ahmet Cemil Efendi Abdurrah-
man Erzurum, Mülga Fırka 24 Alay 32 Tabur 1 Bö
lük 1 Kumandam Piyade 'İhtiyat Mülâzımısani Sa
lih Efendi Hüseyin Gerede, Fırka 5 Kafkas Alayı 
13 Tabur 3 Bölük 9 Piyade İhtiyat Zabit Vekili Meh
met Efendi Yakup Boğazlıyan, Fırka 5 Kafkas Ala
yı 13 Tabur 3 Bölük 9 Piyade Mülâzımıevvel Şevki 
Efendi Tevfik Trabzon, Fırka 5 Kafkas Alayı 13 Ta
ibur 3 Bölük 12 Piyade Mülâzımıevvel İbrahim Efen
di Bilâl Üsküp, Fırka 5 Kafkas Alayı 13 Tabur 3 
Bölük 11 Piyade Mülâzımısani Mesup Hilmi Efendi 
Hüseyin Ali Karacaali, Fırka 5 Kafkas Alayı 13 Ta
bur 1 Kumandanı Piyade Binbaşı Nâzım Nazmi Efen
di Şeyh Mustafa Van, Fırka 5 Kafkas Alayı 13 Ta
bur 1 Bölük 4 Kumandanı Piyade 'Mülâzımıevvel 
Mehmet Ferit Efendi Hacı Yakup Ankara, Fırka 5 
Kafkas Alayı 13 Tabur 1 Bölük 1 Kumandanı Pi
yade Yüzbaşı Mehmet Saim Efendi Sadık, Fırka 5 
Kafkas Alayı il 3 Tabur 1 Bölük 2 Kumandanı Yüz
başı Ahmet Kâmil Efendi Salim Nevşehir, Fırka 3 
Kafkas Alayı 7 Tabur 2 Bölük 8 Piyade Mülâzımıev
vel Mustafa Efendi Hacı Abdülhalim Trabzon, Fır
ka 3 Kafkas Alayı 7 Tabur 3 Bölük 10 Piyade Mü-
lâzıimvevvel Kadri Efendi Hayrullah Selanik, Fırka 3 
Kafkas Alayı 7 Tabur 2 Kumandanı Piyade Yüzba
şı Ali Rıza Efendi Mustafa Üsküp, Fırka 3 Kafkas 
Alayı 7 Tabur 1 Bölük 1 Kumandanı Piyade Mülâ
zımıevvel Muammer Efendi Mehmet Ali İzmir, Fır
ka 3 Kafkas Alayı 7 Tabur 2 Bölük 6 Kumandanı Pi
yade Mülâzımıevvel İsmail Kadri Efendi Mehmet Ali 
İstanbul, Fırka 3 Kafkas Alayı 7 Tabur 1 Bölük 2 
Kumandanı Piyade İhtiyat Mülâzımısani Necip Efen
di Hüseyin Bolü, Fırka 3 Kafkas Alayı 7 Taibur 3 Bö
lük 9 Piyade ihtiyat Zabit Vekili Mehmet Kâmil 
Efendi Rıza Trabzon, Fırka 4 Alay 40 Tabur 2 Bölük 
5 'Kumandanı Piyade Yüzbaşı Şükrü Efendi Hasan 
Basri Araç, Fırka 4 Alay 42 Tabur 1 Kumandanı Pi
yade Yüzbaşı Mehmet Haydar Efendi Şükrü İstan
bul, Fırka 4 Alay 42 Tabur 1 Bölük 3 Kumandanı 
Piyade Yüzbaşı Akif Efendi Raşit Bolu, Fırka 4 
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Alay 42 Taibur 1 Bölük 1 Piyade Zabit Vekili Hadi 
Efendi Mehmet Trablusigarp, Fırka 4 Alay 42 Ku
mandanı Piyade Binbaşı Hasan Avni Efendi Emin 
Tirebolu, Fırka 4 Alay 58 Tabur 2 Kumandanı Pi
yade Yüzbaşı Beşir Efendi Mehmet Halep, Fırka 17 
Hücum Taburu Bölük 3 Ağır Topçu İhtiyat Mülâzı-
mıisani Talâ't Efendi Halil Bahkesir, Fırka 5 Kafkas 
Alay 10 Tambur 1 Yaveri Piyade İhtiyat Mülâzımı
evvel Muhlis Efendi Şemsettin Ayaş, Alay 18 Ta
bur 2 Bölük 7 Kumandanı Yüzbaşı Ahmet Niyazi 
Efendi Bekir Sıirkı Van, Fırka 7 Hücum Taburu 
Bölük 3 Piyade Mülâzımısani Şakir Efendi İbra-
ihim İstanbul, Fırka 7 Hücum Taburu Bölük 2 Pi
yade' İhtiyat Mülâzımısani Mehmet Ekrem Efendi 
Ali Saframbolu, Fırka 7 Alay 2 Tabur 3 Bölük 11 
Kumandanı Piyade Mülâzımıevvel Behçet Efendi 
AbdüUâtif Kerkük, Fırka 7 Alay 2 Tabur 3 Bölük 
10 Kumandanı Piyade mülâzımıevvel Atâ Efendi 
Ulvi Diyarbekir, Fırka 7 Alay 2 Taibur 3 Bölük 
12 Piyade ihtiyat Mülâzımısani Hayri Efendi Kâmiil 
Gebze, Fırka 7 Alay 2 Taibur 3 Bölük 9 Kumanda
nı Piyade Yüzbaşı Tahsin Efendi İbrahim İstanbul, 
Fırka 7 Alay 2 İmamı Bekir Sıtkı Efendi Hüseyin 
Çal, Fırkla 7 Alay 2 Taibur 1 Piyade İlhJtiyalt Zabit 
Vekili Mehmet Tevfik Efendi Dütfi Geyve, Fırka 
7 Alay 2 Taibur 1 Piyade İhtiyat Zabit Mülâzmusa-' 
ni Ahmet Hulusi Efendi Hasan Kayseri, Fırka 7 
Alay 2 Taibur 2 Bölük 5 Piyade İhtiyat Mülâzımı-: 
sam Ali Galip Efendi Mehmet Söğüt, Fırka 7 Alay 
2 Taibur 2 Bölük 1 Piyade Mülâzımısarii llyas Efen
di Söğüt, Fırka 9 Alay 2 Taibur 3 Kumandanı Piya
de Yüzbaşı Mehmet Bahri Efendi Mustafa Trabzon, 
Fırka 7 Alay 2 Tabur 3 Bölük 1 Piyade mülâzımı
evvel Mustafa Efendi Ali Boğazlıyan, Fırka 7 Alay 
2 Tabur 3 Bölük 3 Piyade İhtiyat Zabit Vekili Ali 
Osman Efendi Mehmet İskilip, Fırka. 7 Alay 3 Ta
bur 2 Bölük 7 Kumandanı Piyade İhtiyat Mülâzımı
sani Osman Muammer Efendi Ali Lütfi Balıkesir, 
Fırka 7 Alay 23 Kumandanı Piyade Kaymakam İb
rahim Hulusi Bey Mahmut Harput, Fırka 7 Alay 
2 Taibur 2 Bölük 5 Piyade İhtiyat Mülâzımısani Ömer 
Avni Efendi Nuri Ayaş, Fırka 7 Alay 2 Tabur 2 
Piyade Yüzbaşı Mehmet Bahri Efendi Şükrü Har-
punt, Fırka 7 Alay 2 Taibur 1 Bölük 2 Piyade İhtiyat 
Zabit Vekili Hayri Kadir Efendi İsmail Sinop, Fır
ka 7 Alay 14 Makineli Tüfek Bölük Kumandanı 
Piyade Mülâzımısani Tevfik Efendi Tabir Çanak
kale, Fırka 7 Alay 14 Taibur 1 Bölük 1 Piyade İh
tiyat MüJâzımısara Nazım Efendi Ali İstanbul, Fırka 

7 Alay 14 Taibur 2 Bölük 7 Piyade İhtiyat Mülâzı
mısani Hasan Efendi Hüseyin Karamüıjsel, Fırka 
Alay 147 Tabur 2 İaşe Memuru Piyade {İhtiyat Za
bit Vekili Mahmut Efendi Mükrimin Kİayseri, Fır
ka 7 Alay 14 Kumandanı Piyade Binbaşı Ahmet 
Muhtar Efendi Ali Rıza İstanbul, Fırka) 7 Alay 14 
Taibur 2 Bölük 6 Kumandan* Piyade Mİi'lâzımıevvel! 
Mehmet Ali Efendi Hamza Kerkük, Fırka 7 Alay 
14 Tabur 2 Bölük 6 (5) Kumandanı Piyade İhtiyat 
Mülâzımısani Abdülkadir Efendi Mehmet Geyve, 
Firik a 7 Alay 14 Tabur 3 Kumandanı Ifiyade Yüz
başı Hüseyin Efendi İdris Galata, Fırkaj 7 Alay 14 
Tabur 3 Bölük 9 Kumandanı Piyade İabit Vekili 
Zeki Efendi Âdem Aksaray, Mülga Fır'jca 24 Alay 
32 Taibur 2 Piyalde İhtiyat Mülâzımısaıni İbrahim 
Efendi Veli Akşehir, Alay 34 Tabur 1 jKumandanı 
Piyade Yüzbaşı Ahmet Faik Efendi Hüseyin Hüsnü 
İstanbul, Fırka 12 Erkânı Harbiye Şube) 1 Mülhakı 
Piyade Yüzbaşı Hüseyin Cemil Efendi (bsftian Nuri! 
Sivas, Aşiret Süvari Alay 4 Kumandanı Süvari 
Yüzibaşı Ali Haydar Efendi Nimet Erzıirum, Kaf
kas Fırka 9 Alay 17 Tabur 1 Makineli (Kumandanı 
Piyalde Yüzbaşı Yusuf Efendi Süleymah Erzurum, 
Kafkas Fırka 9 Alay 28 Taibur 1 Makiîieli Kuman
danı Piyade Mülâzımıevvel Mustafa Hİmit Efendi 
Hacı Mehmet Rıfat İstanbul, Fırka 7 Alay 41 Bö
lük 3 Piyade İhtiyat Mülâzımısani Abdijilâziz Efen
di Hacı Mehmet Malatya, Fırka 5 I^afkas Alay 
10 Bölük 1 Piyade Muvazzaf Mülâzımısaıni Mustafa 
Zeki Efendi Mehmet Sivas, Fırka 7 Alajy 41 Bölük 
7 Milis Abbas Efendi Ahmet Karamürsel, Fırka 7 
Alay 41 Bölük 7 Milis BahaitJtin Efendi Hacı Ah
met İzmit, Müstafi Süvari Yüzbaşı S&lim Efendi 

Mustafa İnebolu, Fırka 1 Süvari Mi|is Ali Bey 
Hacı Tevfik, Fırka 7 Alay 2 Bölük 2 JKumandanı 
Bahriye Mülâzımıevvel Nazif Efendi JVÎahmut Kü-
çükçekmece, Fırka 4 Alay 58 Bölük 3 Piyade İhti
yat Mülâzımısani Kâzım Oluk Efendi Mustafa Lap
seki, Fırica 9 Alay 25 Bölük 6 Kumandam Piyade 
Mülâzımıevvel Mehmet Nuri Efendi Şahsin Elâ-
ziz, Mülga Fırka 5 Alay 15 Bölük 8 piyade Mü
lâzımıevvel Fethi Efendi Şükrü Harpurt. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
/. — 1341 senesi birinci üç aylığa ait [Divanı Mu

hasebat raporu hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi. (3/497) ' 

- uf— 
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REİS — Divanı Muhasebat Encümenine havale 
edilmiştir. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Yeni intihab olunan Mebusanı kiramın tah

lifleri. 
REİS — Efendim, geçen yıl bulunamadıklarından 

dolayı tahlifi icra edilemeyen bazı arkadaşların tahlifi 
icra edilecektir. 

Ali Bey (Ankara), Tevfik Kâmil Bey (İstanbul), 
Ziya Bey (Çorum), Hâkim. Rıza Bey (Kütahya)'nın 
tahlifleri icra edildi. 

2. — Memurin Muhakemat Heyeti İntihabı 
REİS — Memurin Muhakemat Heyeti azalığına 

intihab edilen zevata ait neticei arayı tebliğ ediyorum. 
Geçen gün tebliğ edilmemişti intihabata 165 arkadaş 
iştirak etmiştir. 

Yusuf Bey (Denizli) 149, Ahmet Hilmi Bey (Kay
seri) 149, Şükrü Bey (Bolu) 149, İhsan Bey (Ankara) 
149, Ferit Bey (Gaziantep) 149, İbrahim Süreyya Bey 
Kocaeli) 148, Ahmet İffet Bey (Ertuğrul) 148, Doktor 
Hakkı Şinasi Paşa (İstanbul) 148, Münip Bey (Van) 
147, Zülfi Bey (Diyarbekir) 147, Saffet Bey (Kocaeli) 
147, Ali Rıza Bey (Kırşehir) 147, Ragıp Bey (Kütah
ya) 146, Nafiz Bey (Amasya) 146, Osman Kadri Bey 
(Muş) 146, rey ile intihab edilmişlerdir. 

1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekası-
nın; damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı bakariye ve 
sair enin sureti muhafazası hakkındaki 11 Nisan 1324 
tarihli Kanunun ilgasına dair (2/427) numaralı teklifi 
kanunisi ve Ziraat Encümeni Mazbatası. (1) 

REİS — Var okunacaktır. 
REİS — Efendim, Heyeti Umumiyesi hakkında 

isöz isteyen var mı? 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim, bendeniz bu 
kanunun sebebi lağvını, yani mevkii icradan kaldırt
masında ki sebebi, tatbikat sahasında maruz kalınan 
müşkülatta görüyorum. Yoksa (memleketin damızlık 
ve çift hayvanatına ihtiyacı yok değildir. İhtiyacı pek 
çoktur. Esbabı bu ise ve bu sebepten dolayı bu kanun 
'kaldırılıyorsa bendenize© doğru değildir. Bendeniz, bu 
lâyihanın reddi taraftarıynm. Esbabı mucibe başka ise 
gelsinler izah etsinler. Dinleyelim ve rey verelim. 
Memleketin damızlık ve çift hayvanatına ihtiyacı pek 
çoktur. 

(1) Zaptın sonundadır. 

3. — Memurin Muhakemat Encümeni için ikinci 
defa intihab 

REİS — Efendim, Memurin Muhakemat Encüme
ni için ekseriyet hasıl olamamıştır. Bu gün yeniden 
intihab yapacağız. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— Şark İstiklâl Mahkemesi Riyaseti için de intihab 
yapılacaktır. İkisini beraber yapalım. 

4. — Şark İstiklâl Mahkemesi Riyaseti intihabı. 
REİS - - Efendim, Şark İstiklâl Mahkemesi Riya

seti içinde intihabat yapılacaktır. Tensip buyurursanız 
her ikisini beraber yapalım (muvafık sesleri). (Artvin 
Dairei intihabiyesinden istihsali araya başlandı). 

REİS — Reylerini istimal buyurmayan zevat var
sa lütfen reylerini istimal buyursunlar. İstihsali âra 
muamelesi hitam bulmuştur. Halet Bey (Erzurum), 
Rıza Bey (Muş), Sadık Bey (Afyon Karahisar) Me
murin muhakemat encümeni arasını, Tevfik Kâmil 
Bey (İstanbul), Celâl Nuri Bey (Gelibolu), Reşit Bey 
(Malatya) Şark İstiklâl Mahkemesi Riyaseti hakkın
daki arayı tasnife bakura memur edildiler. 

REİS — Efendim, Ruznamemizin müstacel me-
vaddmdan bazıları Encümenlerden iade olunmamıştır. 
Onun için beşinci numaradan başlıyoruz. 

İlga edilen maddelerden birisi mesalâ: 2,5 yaşına 
kadar bilcümle hayvanatı bakariye ve 10 yaşına kadar 
damızlığa elverişli inek ve manda ineğinin ve oniki 
yaşma kadar çifte elverişli öküz ve mandaların ve beş 
yaşıma kadar sığır ve manda boğalarının ve damızlık 
ağnam ve tiftik keçilerinin zebhi memnudur. Koca
tmış koyun ve emsali işbu zebih mıemmui yetinden müs
tesnadır. 

Şimdi buna müsade edeceğiz. Fukara elindeki 
hayvanatını ucuz pahalı kasaphaneye sevk edecektir. 
Bu doğru bir şey değildir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim, hükümetin noktai nazarını öğrenmek iste
riz, 

KÂMİL BEY (İzmir) — Efendim, bu kanun son 
teşekkül eden Ziraat Encümenine verilmiştir. Yeni
den gözden geçirilecek ve ondam sonra Meclisi Âliye 
sevk olunacaktır. Binaenaleyh bendeniz Ziraat Encü
meninde olduğunu biliyorum ve Heyeti Âliyemize arz 
ediyorum. Mazbata Muharriri burada yoktur. 

REİS — Efendim, Ziraat Vekili Bey burada yok
tur, Encümen de anlaşılıyor ki, yoktur. Tensip buyu-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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rursanıız ikinci celsede müzakeresini yapalım (Muva
fık sesleri). 

2. — Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin 
ikiyüz altmışıncı faslının birinci maddesine tahsisatı 
munzama itası hakkında (3/735) numaralı kanun lâ
yihası ve Muvazanei Maliye Encümeni Mazbatası (1) 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(İstanbul) — Tahsisatı Munzama hakkında Sivas de
miryolları içim bir kanun lâyihası vardır; ruznamenin 
40 nen madde^indedir. Hafilarım inşaatı epeyce ilerle
miştir ve bugün tahsisatımız kalmamıştır hatta bura
da görülen para da sarf edilmiştir. Onun için bugün 
terdihan ve müstacelen müzakeresini rica ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Muvaze-
mei Maliye Encümeninden gelmiştir. Derhal müzake
re edelim, 

REİS — Efendim, Nafıa Vekili Bey tahsisatı 
munzama hakkında ki lâyihai kanuraiyenin tercihan 
müzakeresini teklif ediyorlar, kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabuletmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, Heyeti Umumiyesi hakkımda saz isteyen 
varmı? (Hayır sesleri) maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesiyle demiryol-
lar inşaat ve işletme müdüriyeti umumiyesi mülhak 
bütçesine tahsisatı munzama itasına dair kanun 

Mıadde 1. — Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçe
sinin 260 neı faslının birinci Samsun - Sivas ve Anka
ra - Kayseri - Sivas ve temdidi maddesine üç milyon 
lira tahsisatı munzama ita olunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var
mı? (Hayır sesleri). Kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu üç milyon lira Demiryollar İn
şaat ve İşletme Müdüriyeti Umum'iyesinin 1341 se
nesi mülhak bütçesinin birinci faslının üçüncü inşaat 
ve İşletme Masarifi Umumiyesi maddesine de tahsi
satı munzama olarak ilave edilmiştir. 

REİS — İkinci madde hakkımda söz isteyen var
mı? (Yok sesleri.) Kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Nafıa Ve
kili Bey Türkçecidirler. Nasıl oluyor da böyle terklp-

(1) Zabitin sonuna merbuttur. 

li bir madde koyuyorlar. (İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir) şeklinde kabul edelim. Bu bir metindir, 
bu suretle devam etmelidir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bizim sarf ve nahiv ile alâkamız yoktur. 

REİS — (İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir). 
Bu suretle tashihini arz ediyorlar, kabtıl edenler lüt
fen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye ve Nafaa Vekilleri memurdur. 

REİS — Reye koyuyorum, kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldursım. Ka
bul edilmiştir. 

REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesini tayini 
esami ile reye vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
etmeyenler kırmızı rey versinler. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(İstanbul) — Gazetelerde manzum âliniz olmuştur. 
Halttım 205 kilometresi bitmiştir. Arikadaşlarumla vaki 
olan temaslar kendileri, hattın resmi kuşadını gör
mek arzu ediyorlar. Bunu tabiidirki kendiniz de ar-
zuediyorum, hattın resmi kuşadını beraber yapalım, 
Yalnız bir şey arz edeceğim, bunu reyinize vaz etme
ği istirham edeceğim. O da, malumuâlirtiz gideceği
miz yer, (Yer Köy) dir. Orası ise birkaç evden ibaret 
ufak bir köydür. Binaenaleyh böyle heyeti umumiye 
ile gitmeğe imkân yoktur. Çünkü 'istirahatımızı temim 
etmenin imkânı yoktur. Buradan gidip gelmek ise yir
mi dört saat sürer, bunum gecesi de vardır. Eğer He
yeti Celilenİz arzu ederse içinizden on, onbeş zat 
tefrik ederseniz o zevatım istirahatı mı temin edebiliriz. 
Yok, Heyeti Umumiye arzu ederse diğer bir seya-
hattâ tren takdim edebiliriz. 

REİS — Efendim, Şark İstiklâl Mahkemesi in-
tihabatının tasnifi bitmiştir. 129 rey 'ile Giresun Me
busu Hacim Muhittim Bey intihab edilmiştir. (Allah 
muvafık etsin sesleri) 

Efendim, Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Beyin hat
tın resmi küşadına gidecek zevat için bir teklifi var
dır. Ancak om, onbeş azanın istirahatını temin ede
biliriz diyor. Evvela bu onbeşi reye ivaz edeceğim. 
Onbeş zatın gitmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen ellerimi kaldırsın. 
Onbeş zatın gitmesi kabul edilmiştir. (Kura keşide 
edildi) 

Efendim, hattın resmi küşadına gidecek zevat şu 
suretle tespit edilmiş bulunuyor. İsimlerini okuyo
rum: 
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Şakir Bey (Ankara), Hasan Fehmi Bey (Gü
müşhane), Abdullah Azmi Bey (Eskişehir), Ahmet 
Salki Bey (Antalya) İbrahim Süreyya Bey (İzmit), 
Tahsin Bey (Maraş), Mithat Bey (Maraş), Kâzım 
Karabekir Paşa (İstanbul), Nurettin Paşa (Bursa), 
Cevdet Bey (Kütahya), Nebi Zade Hamdi Bey (Trab
zon), Abdülgani Bey (Mardin), Hilmi Bey (Artvin), 
Nuri Bey (Kütahya), İbrahim Bey (Van). 

Efendim, Nafıa Tahsisatı munzaması için rey
lerini istimal etmeyenler lütfen reylerini istimal bu
yursunlar. İstihsali Ara muamelesi hitam bulmuş
tur,. 

3.— 26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve Re
simleri Kanununun onbesinci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut (3/340) numaralı tezkere ve 
Dahiliye Encümeni Mazbatası (l) 

(Tefsir fıkrası okundu) 
REİS — Söz istiyen varım efendim? (Hayır ses

leri) Tefsire ait fıkrayı reyinize arz ediyorum kabul 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

edenler ellerini kaldırsın, kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — 11 Mart 1338 tarihli Seferberlik ve Zammı 
Maaş Kanununun ikinci ve birinci maddelerinin tefsi
rine dair Müdafaai Milliye Vekâletinin (3/57) ve 
(3/45) ve Maliye Vekâletinin sefer zammı maaş ka
nunun (3/84) ve seferberlik ve cepe zammı hakkın
daki kanunun (A) fıkrasının tefsirine dair (3/59) nu
maralı tezkereleri ve Müdafai Milliye ve Kavanini 
Maliye Encümenleri mazbataları: (1) 

REİS — Efendim, Nafıa Bütçesini tahsisatıı mun
zama itasına dair olan kanuna 108 zat iştirak etmiş
tir. Ekseriyet olmadığı için yeniden reye konacaktır. 
Beş dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,5 

(Ekseriyet olmadığından ikindi celse açılamamış
tır.) 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

— 120 — 
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Nafıa vekâletinin 1341 senesi bütçesinin 260 ncı faslının birinci maddesine 
hakkındaki kanunun neticei ârası 

tahsisatı munzamına itası 

(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

ADANA 
Kemal B< 
AFYONKARAHİSAR 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AMASYA 
Nafiz B, 

ANKARA 
İhsan B. 

Şakir B. 
ANTALYA 

Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B< 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BİGA 
Mehmet Bs 

Samih Rifat B. 
BOLU 

Dr i Emin Cemal B. 
BOZOK 

Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B, 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANÎK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler : 107 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

107 
' : — 

: — 

(Kabul edenler) 

1 ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B, 

DÎYARBEKİR 
Caviit B,, 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B, 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Naci B< 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B„ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B., 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevflik B. 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraağlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B.; 
Süleyman Sırrı B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmlil B< 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B, 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B, 

KASTAMONU 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B, 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

1 
i 

I 

KOCAELİ 
İbrahim B. j 
İbrahim Süreyya B 

KONYA 
Eyüp Sabri i B. 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MAIİATYA 
Hacı Bekir B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
AbdülkadirjB. 

MARDİN 
Abdülgaui %. 
Ali Rıza B.İ 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

N İ < J D E 

Halit B. 
ORDN 

HamdÜ B. 
Recai B.; 

RJİZE 
Esat B, 

SAR 
Hacı Ethen 

. S] 
Mahmut B 

Sİ 

UHAN 
ı B. 
İRT 

NOP 
Recep Zühfü B. 
Yusuf Kerrj al B. 

—;ttt -
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SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Hallü Fahri B. 

Mahmut B. 
ŞARKÎ KARAHÎSAR 

İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TRABZON 
Hasan B. 

Nebizade Hamdi B. 
URFA 

Ali B. 
Refet B. 
Saffet B.

VAN 
Hakkı B, 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı HilmS B. 

— 122 — 



— 1 

ERZURUM MEBUSU RÜŞTÜ PAŞA VE RÜFAKASININ DAMIZLIĞA VE ÇİFTE ELVERİŞLİ 
HAYVANATI BAKARİYE VE SAİRENİN SURETİ MUHAFAZASI HAKKINDAKİ 11 NfSAN 1334 
TARİHLİ KANUNUN İLGASINA DAİR (2/437) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE ZİRAAT EN

CÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı bakariye ve 

sairenin sureti muhafazası hakkındaki 11 Nisan 1334 
tarihli Kanunun ilgasına dair olup merbuten takdim 
kılınan teklifin kesbi kanuniyet etmesi için lâzım ge
len muamelenin icrasını arz ve istirham eyleriz. 

24 .• 1 . 1341 

Esbabı Mucibe 
Harbi Umumide galebe çalmak maksat ve emeliy-

le pek tabiî ve iktisadî bazı hukukun tahtih ve tak
yidi gibi gayri tabiî ahvale tevessül, maksadın kud-
siyeti dolayısıyle belki bir emri zaruri idi. Fevkalâde 
zamanlarda iktihaz edilen fevkalâde tedbirler ve bu
na mümasil kanunların artık sahai takbikte bir mev
ki tutması elbette tabiî görülemez. Böyle fevkalâde 
zamanlarda yapılan kanunlar içinde nazarı dikkatini
zi celp eden ve elan mer'iyülicra olan ve harp içinde 
memleketin unıku hayvaniyesini muhafaza etmek ve 
pek mühim olan Zirai yata halel getirilmemek üzere, 
11 Nisan 1334 tarihinde damızlığa ve çifte elverişli 
hayvanatı bakariye ve sairenin zephedilmemesi ve su
reti muhafazası hakkında bir kanun neşir ve tatbik 
edilmiştir. Bu kanun mucibince dişi, erkek damızlığa 
ve çifte elverişli hayvanat oniki yaşına kadar zabhe-
dilmekten men ve et ihtiyacının temini için de dişsiz, 
tevlit ve tevellütten mahrum ameli manda ihtiyar ba-
karatla kocamış koyun ve keçiler tahsis edilmekte ve 
bunun haricinde yapılacak zebhiyatı kanun müsadere, 
hapis ve cezayı nakdilerle tetziye etmektedir. 

Harbin icap ettirdiği pek şedid raptu zaibt sayesin
de bu kanunun muntazaman tatbikine belki imkân 
hasıl olabilmiştir. Fakat halen hiç bir yerde tatbiki 
görülememektedir. Bunun tatbik edilmemesi memu-
runin ihmal ve tekâsülünden veya halkın menafiini 
takdir edememesinden mütevellit olmayıp ancak ihti-
sat ve ticaret esaslarına mugayeretinden münbaistir. 
Hiç bir faidei ameliyeyi haiz olmayan böyle bir ka
nunu mevkii tatbikte bırakmak, izah edeceğimiz es-
bab dolayısıyle sui istimalatın devamına cevaz ver
mekten başka bir şey değildir. Çünkü : Hayvanat sa
hipleri yetiştirdikleri hayvanattan menfaat görüyorsa 
yani Ziraata, Ticarette, nakliyat ve Sevkiyatında isti

fade ediyorsa temini istifadesine hâdirty hayvanını 
hiç bir zaman elinden çıkaramaz. Fakajt her hangi 
bir sebeple meselâ : Emniyet ve asayişini mefkudiye-
ti sebebiyle hayvanatını muhafaza edemiyorsa, vergi 
tediyesine kudreti malisi mevcut değilse, mahsulâtı 
ziraiyesini sevk ve fürut edemezse şahsî ve anî veya 
elim bir mecburiyete uğrarsa hiç bir kanujn ve hiç bir 
kuvvet köylüye hayvanının sattırılmaîraj.sını temin 
edemez. Binaberin bu kanunun idamesi Cinayeti hu
kukuna çalıştığımız köylü ve hayvan sahiplerinin ma-
zuriyetini istelizam etmektedir. Şöyle ki, hayvanını 
herhangi bir zaruret saikasıyle satmak isteyen şahıs, 
karşısında kasap veya bunların vasıtası olan celepten 
başka alıcı göremezse hayvanını ister, isteijnez bunlara 
satacak, bunlar da alacağı hayvanın mevcut kanun 
mucibince kesemeyeceklerinden ve kestikleri takdirde 
tecziye edileceklerinden bunun için de birj çok tehlike 
ve masraf ihtiyarına mecbur kalacaklarından bahisle 
o şahsın elinden yok bahasına hayvanını almaktadır. 

2. — Bu kanun yüzünden tüccarın, i memurinin, 
baytarların ahlâkı ifsat edilmektedir. Ceİebin ucuz 
olarak topladığı hayvanı zebhedeceği şehirlere ithal 
ettiği takdirde büyük bir menfaat temin edeceğini te-
yakkun ettiği anda kanunun emrettiği imennuiyete 
rağmen her türlü hile ve desiseye müracaatla lâzım 
gelen tasdikname ve şehadetnameyi tedarikte müşki-
lâta maruz kalmıyor ve bunları tedariki edebilmek 
için bittabi memur ve baytarları bu fena yola sevk 
ermekten çekinmiyor. 

3. — Kasaplar, mezbahaya ithal 'edemedikleri 
genç ve salim bir hayvanı kasten sakatijamaik sure
tiyle yine maksatlarım temin etmektediıiejr ki, bu da 
yine kanunun arzu ettiği gayeden çok uzaktır. 

4. — Kanunun kutsiyeti istihfaf olunarak terbi -
yei milliye ve nüfuzu hükümet noktasıtiıdan vahim 
bir tehlike! içtimaiye teşkil etmektedir. 

5. — Herhangi bir yerden ihracına müsaade edi
len kasaplık hayvanatın gideceği diğer bit yerde tek
rar muhtelif muayeneye tabiî tutulmak ve b/ir çok müş-
fcilât ve sui istimalâta maruz kalmak üzere hayvan 
alım satımında her türlü suulbet görüılmeU t̂e ve asha
bı son derece mütezarrıı olmaktadır. 
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İşte, 'köylüyü ve 'hayvan sahiplerini ve alelumum 

tüccarı ızrar ve halikı ve memurini nameşru muame
lâta sevkeden bu kanunun Igaısı emniyesiyle berveç-
hiâtıi mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif 'ey
leriz. 

Erzurum Erzurum 
'Rüştü Cazını 

Erzurum . Erzurum 
Haleü Ziyaefctin 

Erzurum 
Münir Hüsrev 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 1 . 2 . 1341 

Lâyiha Encümeni 
Adet 

79 Karar 
Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Dairmzhğa ve çifte elverişli hayvanatı 'baikariye ve

sairenin sureıti muhafazası hakkında 11 Nisan 1334 
tarihli Kanunun ilgasına dair Erzurum Mebusu Rüş
tü Paşa ve rüfekasının (2/437) numaralı teklifi ka
nunisi Encümenimizce ledettetlkiilk esas itibariyle ışâyâ-
m müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 
Lâyiha Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Kângm Trabzon 

Yusuf Ziya Nebi Zade Hamdi 
Kâtip Aza 

Konya Kütahya 
Mustafa Cevdet 

Aza Aza 
Karesi Antalya 

Haydar Âdil Hüseyin 

Ziraat Encümeni 
Karar 9 . 3 . 1341 

15 
Ziraat Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı baikariye 

vesairenin sureti muhafazası hakkında 11 Nisan 1334 
tarihli Kanunun ilgasına dair Erzurum Mebusu Rüş
tü Paşa ve rüfekası tarafından teklif olunup Lâyiha 
Encümenince şâyânı müzakere görülen ve Encümeni
mize havale olunan Lâyihaü Kanuniye Ziraat Vekâleti 
'Baytar Müdiri Umumisin in huzuriyle tetkik olundu. 

Lâyilhai Kanuniye esbabı mııcibesi ikanunun ilgası 
'lüzumunu mufassalın" ve müdejjelen. izah etmekte 

olup Encümenimiz ve Hükümet dahi mezkûr sebep
leri kanun ilgası için kâfi ve memleket iktisadiyatı
nın inkişafı için zarurî görmekte ve 11 Nisan 1334 ta
rihli Kanunun. 3, 5, 7 nci maddelerinde mezkûr olup 
ipkaları lâzım gelen ahkâmı 5 Kânunuevvel 1329 ta
rihli Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu muvakkati 
temin eylemekte bulunduğundan harbi umumî sebe
biyle müstesna zamanlar ihıtiyacatına tekabül eden ve 
şimdi bir hikmeti vücudu kalmayan ve bilâkis gerek 
aürra ve gerek tüccarı izrar eden ve mazbatamızda 
aynen derç olunan mezkûr kanunun lağvıyle teklifi 
kanuninin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 
Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Edirna İzmir 
Faik Mustafa Rahmi 
Kâtip! Aza 

Mardin Zonguldak 
Bulunmadı Yusuf Ziya 

Aza Aza 
Erzurum Bolu 

Halet Şükrü 

ERZURUM MEBUSU RÜŞTÜ PAŞA VE 
RÜFEKASININ TEKLİFİ 

Damızlığa ve Çifte Eîverişli Hayvanatı Bakariye 
Vesairenin Sureti Muhafazası Hakkındaki Ka

nunun İlgasına Dair Teklifi Kanunu 

Madde 1. — Damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı 
bakariye vesairenin sureti muhafazası ve zebhedilme-
si hakkındaki 11 'Nisan 1334 tarihli Kanun mülgadır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu İkanunun icrasına Dahiliye ve 
Ziraat Vekilleri memurdur, 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
Damızlığa ve Çifte Elverişli Hayvanatı iBakariye 
Vesairenin Sureti Muhafazası Hakkındaki Kanunun 

Itîıgasına 'Dair Teklifi Kanuni 
Madde 1. — Damızlığa ve çifte elverişli hayva

natı baikariye vesairenin ısureti muhafazası ve zeb-
hedihnemesi hakkındaki (1) 11 Nisan il 334 tarihli Ka
nun mülgadır. 

Madde 2. — tşlbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

ıMadde 3. — Bu kanun icrasına Dahiliye ve Zira
at Vekilleri memurdur. 

(1) Damızlığa ve Çifte Elverişli Hayvanatı Baka
riye Vesairenin Sureti Muhafazası Hakkında Kanun. 



Madde 1. — İkibuçük yaşına kadar bilcümle hay
vanatı baikariye ve on yaşına kadar damızlığa elve
rişli inelk ve manda ve ineğinin ve oni'ki yaşına 'kadar 
çifte elverişli öküz ve mandaların ve 'beş yaşına ka
dar sığır Ve manda (boğalarının ve damızlık ağnam ve 
tiftik 'keçilerinin zebhi memnudur. Kocamış koyun ve 
emsali işbu zeibih memnuiyetinden müstesnadır. 

Madde 2. — Zebhediimeik üzere mubayaa ve na
kil ve imrar edilecek hayvanat için ashabı bunların 
birinci maddede tadat olunan çift ve damızhk hay
vanatından olmadığına dair hayvanatın mensup ol
dukları mahallere nazaran kariye Veya mahalle 
Heyeti İhtiyariyesinden 'bir şahadetname almaya mec
burdurlar. 

Madde 3. — Şehirlerde ve kasabalarda mezbaha 
ittihaz olunacak mahaller belediye heyeti sıhhiyesi 
veya 'tabibi raporlyle tayin olunur ve tayin olunan 
mezbahalardan gayri mahallerde hayvan zebhi su
reti katiyede menedilir.- Seferberlik zamanında seyyar 
bir halde bulunan 'kıtaatı askeriye zöbhiyatı bu mad
de hükmüne tabi değildir. 

Madde 4. — İkinci madde mucibince istihsal olu
nacak şahadetnameler hayvanatı zebhettirecek olan
lar tarafından hayvanatın zebholunaeağı mahallin me
murin baytariyesine ve bulunmadığı takdirde mahallî 
belediyelerine tasdik ettirdikten sonra zephettirebile-
ceklerdir. 

'Madde 5. — İkinci maddede beyan olunan şahadet
nameleri hilafı hakikat olarak tanzim edenler ve böy
le şahadetnameleri tasdik eyleyenler ve Ibu gibi şaha
detnameleri bilerek istimal edenler üç aydan bir sene

ye kadar hapsolunurlar. Şahadetnamesiz veya gayrı 
musadda'k şahadetnameler üzerine veya belediyelerce 
tayin olunan mezbahalardan gayri rnaihallerde hayva
na!: zephedenler ve şahadetnamesiz hayvanatın zepho-
lunmak üzere mubayaa ve naikil ve imrağına tavassut 
edenler bir haftadan üç aya 'kadar hapis ve beş lira
dan elli liraya kadar cezayı nakdî ile rnücazaa't olu
nurlar. 

İşbu kanun mucibince zebhi memnu olan hayva
natı berayı zeibih mubayaa etmiş olanlar bir aydan 
altı aya kadar hapis ve on liradan yüz liraya kadar 
cezayı nakdî ile mücazaat olunurlar. Zebhi memnu 
hayvanat 'kazalarda 'kaymakamların liva ve vilâyet 
merkezlerinde mutasarrıf ve valilerin emri Üzerine 
zaptolunaraık en yaikın mahal çiftçilerine bilmüzayede 
füruht olunur. Bu müddet zarfında hayvanat beledi
yeler tarafından iaşe edilir. Bedeli müzayededen ev
vel emirde belediyenin iaşe masrafı tenzil ölunara'k 
müteba'ki kısım ashabına iade olunur. 

Madde 6. — İşbu kanuna muhalif olarak zephe-
dilmiş olan hayVanat kurada muhtarlar ve nahiye mü
dürleri ve kasabatta belediye reislerinin emriyle zapt 
ve belediyeler marifetiyle satılıp bedeli sandıklarına 
irat kaydolunur. 

Madde 7. — Bir kimsenin bey' kastiyle olmayıp 
kendi ihtiyacı için zebhedeceği hayvanat işbu kanun 
ahkâmm'dan müstesnadır. 

Madde 8. — îşbu 'kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 9. — İşbu 'kanunun icrasına Dahiliye, Ad
liye Ticaret, Ziraat nazırları memurdur. 11 Nisan 1334 





NAFIA VEKÂLETİNİN 1341 SENESİ BÜTÇESİNİN İKİ YÜZ ALTMIŞINCI FASLININ BİRİNCİ MAD
DESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA İTASI HAKKINDA 1/573 NUMARALI KANUN LÂVjlHASI VE 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Kalemi Mahsus 

Müdüriyeti 
6/5234 • . ' . 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin iki yüz altmışıncı faslının 'birinci maddesine tahsisatıı munzam
ına itası hakkında Vekâleti müşarünileyhaca tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyetince tezökkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihasıyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen taikdim olun
muştur. 

Muktezasının ifasına müsaade buyurulmasmı rica eylerim efendim. 
Başvekilj 

İsmet | 

Esbabı Mudibe 

Demiryolları inşaat ve İşletme Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi bütçesinin birinci faslmlın üçüncü 
maddesine 3 milyon lira tahsisatı munzamına itası hakkında : 

Müfredat İcmal 
Lira K. Lira K. 

59 048 
373 675 

30 000 

10 250 

9 910 

63 750 
148 591 

010 874 

11 592 

25 802 

30 389 

400 000 

64 

89 

47 

32 

70 1 773 884 

Samsun - Sivas hattı liçin beş adet köprü bedeli 
Ankara - Sivas ve Samsun - Sivas hatları içîn kırk üç 
yolcu vagonu bedeli 
Beheri iki yüz kilometre tulünde tahmin olunan Kayse
ri - Kangal - Balıkesir - Kütahya istikametlerinde ha-
ritai muntazama ahzı. 
Ankara - Sivas ve Samsun - Sivas hatları içlin gröhitro-
îik bedeli. 
Ankara • Sivas ve Samsun - Sivas hatları için font bo
ru ve teferruatı bedeli. 
Ankara - Sivas hattı için beş bun ton kömüı} bedeli. 
Samsun - Sivas hattı için yüz kilometrelik küçük mal
zeme bedeli. 
Samsun - Sivas battı için yüz kilometrelik büyük mal
zeme 'bedeli. 
Ankara - Sivas ve Samsun - Sivas hatları 
adet ponabâskül bedeli. 
Ankara - Sivas ve Samsun Sivas hatları için 
devvar köprü bedeli. 
Arikara - Sivas ve Samsun - Sivas hatları için 
bedeli. 
Mevaddı infilâkiye bedeli, 

için yedi 

dört adet 

font boru 



Müfredat Icmâl 
Lira K. Lira K. 

150 000 550 000 
2 448 299 91 
3 313 577 46 

62 500 5 824 377 37 
8 148 261 39 

915 549 4 

9 063 810 43 

Demiryollar inşaat ve İşletme Müdüriyeti Umu-
miyesinin mülhak 1341 senesi bütçesinin birinci faslı
nın üçüncü inşaat ve işletme masarifi umumiyesi mad
decine mevzu sekiz milyon liraya geçen seneden gay
rı ez sarf kalan ve bu seneye devredilen sekiz yüz 
doksan üç 'bin sekiz yüz on lira kırk üç kuruşun ilâ
vesiyle tahsisat miktarı dokuz milyon altmış üç bin 
sekiz yüz on lira kırk üç ikuruşa baliğ olmuştur. 

Balâda müfredat ve izahatı on bir kalemde mu
harrer bulunan malzemei tefrişiye ve saire mubayası 
için bir milyon yedi yüz yetmiş üç b'in sekiz yüz sek
sen dört lira iki kuruş ita edilimisjtiir. 

iMevaddı infilaikiye bedeli olan dört yüz bin lira 
Hazinece mütaahhide verilmiş olduğundan varidat
tan hazineye verilmesi lâzım gelen yüz elli bin lira 
ile beralber mahsubu derdesti icradır. 

Samsun - Sivas ve Ankara - Sivas idarelerince 
tesviyei turabiyei ve imalâtı sınaiye balast ferşiatı, 
mebani, tesisatı iptidaiye, ameliyat trenleri masrafı 
ve istimlâk bedeli ve memurini daime maaş ve ücu-
ratıyle müdüriyeti umumiye maaş ve ücuratı ve ma
sarifi bulunan bâlâda üç kalemde muharrer beş mil
yon sekiz yüz yirmi dört bin üç yüz yetmiş yedi lira 
otuz yedi kuruş ile bugüne kadar ol-jn taahhüdat ve 
sarfiyat mecmuu sekiz milyon yüz kırk sekiz bin ikıi 
yüz altmış bir lira otuz dokuz kuruştan ibaret bulun
muştur. Geriye daha dokuz yüz on beş bin kırk do
kuz lira dört kuruş kalmakta ise de yüz otuz beş 
adet makas ile potrel ve Ankara - Sivas hattı için 
(30) Iuk bir demir köprü münakaşa ve derdesti iha
le olup bunların da tahminen bedeli olan iki yüz 
yirmi iki bin iki yüz elli liranın tenzili halinde elde 
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Varidattan Hazineye verilecek mebaliğ. 
Samsun - Sivas - Ankara - Sivas Demiryol İdaresince 
tesviyei turabiye ve imalâtı sınaiye, balast, ferşiyat, 
meibani, tesisatı iptidaiye ameliyat trenleri masrafı ve 
istimlâk bedeli, memurini daime maaşat ve ücuratı. 
Müdüriyeti Umumiye maaş ve ücurat masarifi. 
Taahhüdat ve sarfiyat yekûnu. 
Henüz istimal edilmeyen tahsisat (ihale edilen makas 
ve 30'luk demir 'köprü potrel iki yüz yirmi beş bin lira 
daha hesaba alınırsa kalan altı yüz küsur bin liraya 
iner.) 

kalacak altı yüz doksan üç bin İki yüz doksan dokuz 
lira ancak teşrinievvel nihayetine kadar kifayet ede
bileceğine ve sene nihayetine ise daha dört ay kadar 
bir zaman bulunmasına binaen hali hazırdaki faali
yete ve mevcut amelenin miktarına nazaran daha bıir 
hayli iş yapılacağı ve bunun için de laakal üç mil
yon liralık !b!ir tahsisatı munzama itası zarurî bulun
duğu maruzdur. 

22 teşrinievvel 1341 

Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekâleti 
Demiryollar İnşaat ve işletme Müdüriyeti Umu

miyesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata 
T 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti-Celileye 

Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin 260 ncı 
faslının birinci Samsun - Sivas ve Ankara - Kayseri -
Sivas ve temdidi maddesine üç milyon lira tahsisatı 
munzamma itasına dair encümenimize muhavvel 
kanun lâyihası Mâliye Vekili Beyin huzuruyle tetkik 
ve müzakere olundu. 

Lâyihai kanuniyeye merbut esbabı mucibede de 
zikredildiği veçhile 1341 senesi için Samsun - Sivas 
ve Anikara - Kayseri - Sivas ve temdidi demiryol
larına ait olmak üzere Meclisi Âlice kabul buyuru-
lan tahsisat sarf edilmiş olup henüz havaların mü
sait gittiği bu mevsimden de İstifade edilerek inşaata 
devam oiunabilmek için yeniden üç milyon liralık 
tahsisata lüzum görülmüş ve Encümenimiz tahsisatı 
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munzamma usulünde esasen ihtiyat kanaatinde ol
makla beraber mecmuu 'bir kanunu mahsus ile ka
bul edilen tahsisattan 1341 senesine tahsis olunan 
miktarın ademi kifayesi ve mevsim ve zamanın mü
saadeli karşısında inşaatın tevakkufunu maksada 
münafi addeylemiş olduğundan böyle müsmir ve nafi 
'bir işin tesrii husulünü teminen talep edilen üç mil
yon liralık tahsisatı munzammamn itasını kaibul ile 
iıkinci maddesinde bazı tadilât icra ettiği lâyıhai kanu-
miyenin berayi tasdik Heyeti Celileye takdimine ka
rar vermişUJir. 

ReiS Mazlbata Muharriri 
Çankırı 

Mustafa Albdülhalik 
Kâtip 

Konya 
Fuat 
Aza 

Niğde 
Galip 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Aza 
istanbul 
Ali Rıza 

Çatalca 
Şakir 
Aza 

Sivas 
Rasim 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Erturul 
Doktor Fikret 

Aza 
Kütahya 

Nuri 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 

Nafıa Vekâleti 
Demiryollar İnşaat ve İşletme 

Müdiriyeti Umumiyesi 
Muhasebe Müdiriyeti 

2677 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin 260 ncı fas
lının birinci maddesine tahsisatı munzama itası hak

kında kanun 
Madde 1. — Nafıa Vekâletimin 1341 senesi büt

çesinin 260 ncı faslının birinci Samsun - Sivas ve An
kara - Kayseri - Sivas ve temdidi maddesine üç mil
yon lira tahsisatı munzamma ita olunmuştur. 

Madde 2. — Birinci maddeye mevzu üç milyon 
liranın mülhak Demiryollar İnşaat ve İşletme Müdi
riyeti Umumiyesinin 1341 senesi bütçesinin birinci 

faslının üçüncü İnşaat ve İşletme masarifi umumiye
si maddesine ilâveten sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye ve Nafaa Vekilleri memurdur. 

2 Teşrinisani 1341 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat Beyefendi 
Hini imzada bulunmadı. 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik 

Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafaa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Rüştü Beyefendi 
Hini imzada bulunmadı. 

Maarif Vekâleti Vekili 
Cemil 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye Ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti Vekili 

v Süleyman Sırrı 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Nafaa Vekâleti 1341 bütçesiyle Demiryollar İnşaat 
ve İşletme Müdiriyeti Umumiyesi mülhak bütçesine 

tahsisat munzama itasına dair kanun 

Madde 1. — Nafıa Vekâletimin 1341 senesi büt
çesinin 260 ncı faslının birinci Samsun - Sivas ve An
kara - Kayseri - Sivas ve temdidi maddesine üç mil
yon lira tehsisatı munzamma ita olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu üç milyon lira Demiryollar İn
şaat ve İşletme Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 senesi 
mülhak bütçesinin birinci faslının üçüncü inşaat ve 
işletme masarifi umumiyesi maddesine de tahsisatı 
munzama olarak ilâve edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdülhalik Şakir 
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Kâtip 

Konya 
Fuat 
Aza 
Niğde 
Galip 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Sivas 
Rasim 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Aza 
istanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Kütahya 

Nuri 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Maraş 
Mithat 



26 ŞUBAT 1340 TARİHLİ BELEDİYE VERGİ VE RESİMLERİ KANUNUNUN ON BEŞİNCİ MAD
DESİNİN TEFSİRİNE DAİR BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (3/340 NUMARALI TEZKERE VE DA

HİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
'Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet - 6/4488 

•2 . 12 . 13401 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
26 Şubat 1340 tarih ve 423 numaralı .Belediye Ver

gi ve Resimleri Kanununun on beşinci maddesinde 
«müvellidülbahr kazanlarla alelumum motorlardan 
ve imalâthanelerde kullanılan inbiklerden bir defaya 
mahsus olmak ve on liradan eksik elli liradan fazla 
olmamak üzere Belediye Meclislerince tanzim oluna
cak tarifeye göre ruhsatiye resmi alınır. Kavanini hu
susiye ile muafiyata ve müsaadata mazhar olanlar ve 
ziraatta kullanılanlar müstesnadır.» denilmekte ve bu 
suretle işbu madde ahkâmı belediyeler dahilinde icra 
edilecek muamelâtı sınaiye ve ticariyeye maksur ol
mak icap ettiğine nazaran hidematı devletten birini 
muayyen kuyut ve şurut dahilinde ifa eylemekte olan 
müessesatı ihtiva eylemeyeceğinden muhtelif beldeler 
arasında seyrüsefer eden şimendifer lokomotiflerine 
şümulü olamayacağı tabiî bulunduğu gibi hattın ecza 
ve teferruatından bulunan ve yalnız onun edevatı mu
harrike ve müteharrikesinin tamirine mevkuf olan de-
miryöllar atelyeSindeki motor ve kazanların da bu 
yolda ruhsatnameye tebaiyeti iktiza etmeyeceği muta-

•lâa kılınmakta ise de mezkûr ibarei kanuniyenin mut-
lakiyetine binaen demiryollarındaki lokomotiflerle 
atdyelerdeki motorlar ve sairenin belediye rüsumuna 
tabi olup olamayacağı hakkında tereddüt hasıl oldu
ğundan keyfiyetin tefsiren tayini, Nafıa Vekâleti Ce-
lilesinin Demiryollar ve Limanlar Müdiriyeti Uimumi-
yesi ifadesiyle varit olan 17 kânunuevvel 1340 tarih 
ve 3645/8960 numaralı tezkeresiyle işar kılınmakta 
olduğundan iktizasının ifasına müsaadei Riyaset pe-
nahîylerini istirham eylerim efendim1. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Demiryollarındaki lokomotiflerle şimeıidifer atel-

yelerihdeki motorlar ve sairenin Belediye! rüsumuna 
tabi olup olmayacağının tefsiri talebini mjutazammın 
20 . 12 . 1340 tarih ve 6/4488 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi mütalâa ve tetkik olundu. Belediyelerin ve-
zaifi muayyen ve bu husustaki nizamat ye kavanin 
ile mukayyet olup resim atız ve istifa edelb l̂meleri an
cak kendilerinin mahdut olan sahai faaliyet ve mura
kabeleri dahilinde bulunan bilcümle mevad ve eşya
ya, müessesat ve mebani ve araziye mahsurdur. Şe
raiti hususiye ile teessüs ederek muhtelif beldeler ara
sında seyrüsefer ve temini muvasala eden devlet malı 
veyahut devletin menafii umumiyesiyle kijillî alâkası 
bulunan müessesata ait trenlerin ve teferruatının ta
mirine muktazi fabrika, tamir ve imalâthanelerde 
mevcut âlât ve edevatın kavanini hususiye (ile müsaa
data mazhar olanlar ve ziraatta kullanılanlar gibi re
simden istisnası ve binaenaleyh demiryollarındaki lo
komotiflerle, atelyelerde motorlar ve sairenin bu res
me tabi olmaması ta'biî görülmüş olduğundan Heyeti 
Umumiyeye lieçlülarz Riyaseti Celileye takdim kı
lındı. 

Dahiliye Ecümeni Reisi 
Sivas 

Muammer 
(Kâtip 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza j 

Kocaeli 
Süreyyk 

Aza 
Rize 
Esat 

Şekli Tefsir : 
Şimendifer lokomotifleriyle demiryolları! atelye ve 

tamirhanelerinde müstamel motorlar Belekjtiye Vergi 
ve Resimleri Kanununun onlbeşinci maddecinde zikr 
ve tadad olunan müstesnalar meyanına dahitdir. 
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11 MART 1338 TARİHLİ SEFERBERLİK VE ZAMMI MAAŞ KANUNUNUN TEFSİRİNE DAİR MÜ
DAFAAİ MİLLİYE VEKÂLETİNİN (3/57) VE (3/45) VE MALİYE VEKÂLETİNİN (3/84) VE i (3/59) NU

MARALI TEZKERELERİ VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENLERİ 
MAZBATALARI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Maliye Vekâletti 

Muhasebel Umumiye Müdüriyeti 
Umuımliıyesi Tetiklik Kalemi 

Adet: 43540 -13696 

Seferi zammı maaş kanununun altıncı <maddesiinlim 
lüzumu tefsirine dair Maliye Vekâletinin (3/84) nu
maralı tezkeresi, 

18 . 6 . 1338 

Büyük 'M Met Meclisi Riyasetti Cöîülesine 
11 Mart 1338 tarihli S efeni Zamanı Maaş Kamu

nunum altıncı maddeslinde bû'r aydan fazla mezuniyet 
alanlarla müddetli tebdil havasını tecavüz ettirenlerin 
seferi zamlarının kat -olunacağı muharrer olmasına 
ve mecruihiyet sebebiyle inıfikâk edenlerle hastaneler
de yatırılan zabıtanın seferi zaımıdan sureti istifadele
rine dalir bir kayıt ve sarahat mevcut bulunmaması
na binaen gerek hastahanede tahtı tedavide bulunan 
•ve gerek tebdil. hava aldıktan sonra tebdil havasını 
temdlid ettirenlere veya hastahaneden çıktıktan sonra 
kıtalarına ittihat etmeiksiz;in tekrar hastahaneye yatırı
lanlara seferi zammı ahzına müstahak kıtaat mensu-
Ibiıinıden bulundukları takdirde işbu zaımların ne suret
le verileceği Müdafaaıi Milliye Muhasebat Müdüriye-
ttinden 'istizan edilmektedir. Cephe ve seferi zammı 
maaş kanununun yedinci maddesinin fıkaaıi ahiresin-
de zabıtan ve menısubinli askeriyeden âtideki mad
dede muharrer hidemıat ve vazaifite fiilen bulun anîara 
mı tahsisatı fevkalâde almakta oldukları maaşlarına 
zamimeten berveçhi âti seferberlik zammı veriliir d'iıye 
muharrer olmasına göre fiiiilen ifayı vazife edemeyen 
lore seferi zammı verilmemesi icap eder. Ancak al
tıncı maddesindeki kaydı kanuniden bir ay mezun 
olanların ve alelumlum tebdil havadan bulunanların 
seferi zammına müstahak bulundukları anlaşılmakta 
ve mecruh olup da berayi tedavli hastahaneye yatırı
lanlar -hakkında klayjt mevcult olimayıp yalnız bir ay 
imezun bulunanlarla tebdil havada olanların benmıin-
vallin maruz istif de etmekte buluıımiasınıa' göre evle-
viyetlie (istifade etmeleri lâzım gelen mecruh zabıtan
dan 'berayli tedavi hastaneye yatırılanların hastahane-
de bulunduğu müddetçe ve hastahaneden çıktıktan son
ra tebdilhava müddetince veya hastahaneden çrk-
tılktan sonra kıtalara iltihak etmeksizin hastalığının 

nlüks etmedi hasebiyle tekrar hastaneye yatırılanların 
tamamiiyla şjifaıyap olmalarıma değin geçecek zamana 
aiiıt seferi zamdan istifadeleri muvafıkı muadelet görül
mekte ise de zatı meseleniin tefsiri kanuna taalluku 
hasebiyle keyfiyetin hittetkıik encümeni mahsusunca 
bir karara raptiiyle Vekâleti acfiziye tebliğine müsaa-
dei edileli riyaset penahilerinin şayan buyurulması 
müsterhamdıir. Ol babta. 

iMaiîye^ Vekili 
Hasarı Fehmi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaati Milliye Encümeni ^ 

Adet : 17 

Birinci intihap devresi müdafaai milliye encümeni 
mazbatası Riyaseti Celileıye 

Encümeninize mıuhavveil Maliye Vekâletinin tez
keresi tetkik ve müzakere olundu : 

11 Mart 1338 tarihli Seferi Zammı M^aş Kanunu
nun 6 ncı maddesindeki sarahati kanuniye cephei 
harpde mecruh olarak hastahanelere gönderilen zabı
tana da şarni'ldir. 

Mecruh zabıtandan hasıtaıhaneleırde ve tebdilha-
vada bulunan ve hastahaneden çıkıp da meoruhiyet-
leri dolayısıyle hastalıkları nüksederek tekrar hastaha
neye dahil olanlara seferberlik zammının: devamı itası 
ruh ve maksadı kanun iktizayı kafeinden bulunduğu 
bitezekkür Kavanini Maliye Encümeninle tevdii karar-
kir olmakla Riyaseti CeMleye arz ve takdim kılm-
mıştır. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Sivas 

Kâtip 
Mersin 

Yusuf Ziya 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Mersin 

Selâhattin 

Aza i 
Trabzon 

Ali Şükrü 
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Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 

30 . 8 . 1338 

47 

Birinci intihab devresi kavanini maliye encümeni 
mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Maliye Vekâletinin 18 Haziran 1338 tarihli en

cümenimize muhavvel tefsiri kanunusi tetkik olun
du. Mecruh zabıtandan hastanelerde bulunduğu müd
detçe veya hastaneden çıktığı takdirde tedbil hava 
müddetince veya hastaneden çıktıktan sonra kıtasına 
iltihak etmeksizin hastalığı nüksetmesi hasebiyle tek
rar hastaneye yatırılanların tamamıyle şifayab olun
caya değin seferi zamdan istifade edecekleri kanunun 
mezkûrun icabatından olduğu encümenimizde mütte-
fikan kabul edilerek Maliye Vekâletine tebliğ karar-
kir olmuştur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Tokat 
Hüseyin Avni Rıfat 

Kâtip Aza 
Saruhan Konya 

bulunmadığı Refik 
Aza 

Ertuğrul 
Halil 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Maliye Vekâleti 
Muhasebei Umumiye 

Müdiriyeti Umumiyesi 
Tetkik Kalemi 
44533/14004 

Seferberlik ve cephe zammı hakkındaki kanunun (A) 
fıkrasının tefsirine dair Maliye Vekâletinin (3/59) 

numaralı tezkeresi. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Seferberlik ve cephe zammı hakkındaki 11 Mart 
1338 tarihli kanunun (A) fıkrasında mezkûr olan cep
he nizamı harbine dahil bulunanlara tabirinin cephe 
kumandanlığına merbut şuabat ve müessesatı sınaiyei 
askeriye müstahdeminine şamil olup olmadığı garp 
cephesi defdarlığından ve orduya mensup sabit hasta
nelerle menzile mensup müessesat ordu nizamı har

bine dahil addedildiğinden bunlara seferi zam verilip 
verilmeyeceği birinci ordu defdardarlığmdan istizan 
edilmesi üzerine Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti
nin mutalâaaları istifsar edilmişti. Cevaben varit olan 
tezkerelerde kanunun birinci maddesinin (A) fıkra
sı mucibince Garp Cephesi Kumandanlığına merbut 
şuabat ve müessesatı sınaiyei askeriye müstahdemini-
nin seferberlik zammından istifadeye müstehak bu
lundukları ve orduya mensup sabit hastanelerle men
zile mensup müessesat ordu ve cephe nizamı harbine 
dahil bulunmaları itibariyle müstahdeminine seferi 
zammının itası lâzım geleceği bildiriliyor. Kanunu 
mezkûrun birinci maddesinde . «seyyar orduya men
sup cephe nizamı harbine dahil bilumum kıtaat, kol, 
kafile, seyyar hastane ve karargâhlarda müstahdem 
olanlara ve memleket dahilinde aleddevam hali faa
liyette bulunan nakliye kolları kıtaat zabıtanına ve 
devri çarktan itibaren mensup olduğu limana avdeti
ne ka'dar bahriye zabıtanına şehrî biner kuruş verilir» 
ve ikinci maddesinde «seyyar orduya mensup olan ve 
fakat cephe nizamı harbine dahil bulunmayan kıtaat 
ve müessesat ile seyyar ordunun gayrı cephe ve or
dular mensubinine ve müessesat ve teşkilâtı sabitede 
müstahdem olanlara ve dahili memalikteki nakliye ka
tarlarının katar, tabur, nokta, kat karargâhındaki za
bıtanına ve devri çark halinde olmayan sefain veya 
kararda müstahdem bahriye zabıtanına ve küçük za
bıtana seferberlik zammı verilmez» diye muharrer ol
masına göre seyyar ordunun gayrı olan ve cephe ni
zamı harbine dahil bulunmayan cephe kumandanlığı
nın şuabat ve müessesatı sınaiyei askeriyesinde müs
tahdem olan zabıtan ve mensubini askeriyenin sefer
berlik zammından hakkı istifadeleri olamayacağı gibi 
birinci orduya mensup olup sabit bulunan hastaneler
le menzile mensup müessesatta müstahdem olanların 
da seferberlik zammından kezalik istifade edemeye
cekleri mütalaa kılınmakta ise de zatı meselenin tef
siri kanuna taallûku hasebiyle keyfiyetin bittetkik en
cümeni mahsusunca bir karara raptiyle vekâleti acizi-
ye tebliğine müsaadei celilei riyaset penahilerinin şa
yan buyurulması müsterhamdir olbabda. 

25 Haziran 1338 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Birinci intihab devresi kavanini maliye encümeni 
mazbatası 

icabı encümenimizce ledelmüzakere : Badehu ona 
göre ittihazı karar olunmak üzere evvelemirde Mü
dafi Milliye Encümenince bittetkik beyanı mütalaa 
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olunması İçin işbu tezkerenin ~ encümeni müşarüniley
he havalesi tezekkür kılındı. 

9 Temmuz 1338 
Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Tokat 
Hüseyin Avni Rıfat 

Aza Aza 
Saruhan Kastamonu 

Ömer Lütfi Hasan Hayri 

Birinci intihâb devresi Müdafaai Milliye encümeni 
mazbatası 

Maliye Vekâletinin tezkeresi encümenimizce mü
talâa ve tetkik olundu. Seyyar orduya mensup ve 
cephe nizamı harbi dahilinde bulunan hastanelerle 
yine mezkûr nizamı harbe merbut menzil aksamı 
doğrudan doğruya seyyar ordudan olduğundan sefer
berlik zammından istifade etmeleri icap edeceği cihet
le işbu tefsiri kanunî Maliye Vekâletine berayı tevdi 
Heyeti Umumiyeye arz kılınmıştır. 
Müdafaai Milliye Encümeni 
Reisi Namına Mazbata 

Muharriri Kâtip 
İstanbul Mersin 

Ali Rıza Yusuf Ziya 
Aza; Aza 

Eskişehir Mersin 
Eyüp Sabri Salâhattin 

Aza 
Gaziantep 
Kılınç Ali 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Vekâleti 30.8.1338 

Muhasebat Dairesi 
Şube : 3 

Adet: 11754 

Seferberlik Zammı Maaş Kanununun İkinci Madde
sinin Tefsirine Dair Müdafaai Milliye Vekâletinin 

(3/45) Numaralı Tezkeresi 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Seferberlik Zammı Maaş Kanununun ikinci mad
desinde dahilî memleketteki nakliye katarlarının ka-
taır, tabur, nokta, hat karargâhlarındaki zabitana se
ferberlik zammı verilmeyeceği muharrer olduğu hal
de dördüncü maddesinde dahilî memlekette mevcut 
nakliye kollarının ikinci maddede muharrer efradına 
her ay şehrî ellişer kuruş seferberlik zammı verilece
ği muharrerdir. Kanunu mezkûrun ikinci maddesin

de mevzuu bahis nakliye kolları ile sair zabitanına 
seferberlik zammı verilmeyeceği murasrah olduğu 
halde bu kıtalara mensup neferata seferberlik zammı 
itası muvafık görülememekte ve dördüncü maddede 
(kezalik dahilî memlekette mevcut nakliye kollarının 
ikinci maddede muharrer efradına her ay) fıkrasının 
birinci maddenin (A) fıkrasına ait olması lâzımge-
leceği istidlal edilmekte bulunduğundan karara raptı 
lüzumu îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine arz 
edilmiş idi. Cevaben ahnan 21 Temmuz! 1338 tarih 
ve 6/1111 numaralı tezkerede meselenin berayı tef
sir Meclise şevki lâzımeden olduğu bildirilmiş olmak
la tefsirine müteallik muamelei kanuniyenin ifa ve 
neticenin emir ve tebliğine müsaade buyurulmasını 
arz ve istirham ederim efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

1822 Karar 
6 Kayıt 

1419 

Seferberlik ve Zammı Maaş Kanununun birinci 
maddesinin tefsiri hakkında İcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetinin (3/57) numaralı tezkeresi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1338 senesi için merî olan seferberlik zammı hak
kındaki muaddel kanununun birinci maddesinde sey
yar orduya mensup olup cephe zammı harbine dahil 
bilumum kıtaat ve karargâhların seferberlik zammın
dan istifade edeceği ve ikinci maddesinde de seyyar 
ordunun gayri cephe ve ordular mensubininin bu 
zamdan istifade edemeyeceği mezkûr olduğu ve bi
naenaleyh seyyar ordu tabirini garp cephesine has
retmek ve cephe nizamı harbinden de Garp cephesli 
manasını istihraç eylemek doğru olamayacağından 
kanunun heyeti umumiyesinden hali harpte bulunan 
cephedeki cüzütamlar mensubinin bu zaddan istifa
de etmeleri lâzım geleceği ve Başkumandanlık ve Er
kânı Harbiye karargâhları memleketin aksamı müh-
telifesinde muharebe eden müstakil düzütamların 
merbut olduğu ve memleketin heyeti utnumiyesinin 
müdafaasından mesul en büyük seyyar karargâh bu
lunmakla hali harp devam ettikçe mezkûr cüzütam-
ların tabi oldukları şeraite tevfikan muanjıele görmesi 
icap edeceği Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti Ce-
lilesinin Başkumandanlık makamı samisinden mu-
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havvel 15 Temmuz 1338 tarih ve 4670 numaralı tez
keresinde bildirilmiş ve keyfiyet lededtetkik kanunun 
ikinci maddesinde seyyar orduya mensup olan ve fa
kat cephe nizamı harbine gayri dahil bulunan kıtaat 
ve müessesat ile seyyar ordunun gayri cephe ve or
dular mensubinine seferi zammı verilmeyeceği mu
harrer olmasına mebni Erkânı Harbiye! Umumiye 
Karargâhının bundan istifadesi badii tereddüd olmuş 
ise de Riyaseti Müşarünileyhanın işarından dahi an
laşılacağı veçhile 'Başkumandanlık ve Erkânı Hafbiyei 
Umumiye Karargâhları ile Müdafaa! Milliye Vekâ
leti Merkezî teşkilâtında müstahdem erkân, ümera 
ve zabıtan ve mensubihinin muharip kıtaatın arkasın
dan re'sen ve bilfiil emir ita ve harekâtı takip ve 
tetmim vezaifiyle meşgul bulunduğuna nazaran bun
ların da zammı mezkûrdan müstefit olmaları icap 
edeceği Müdafaai Milliye Vekâletinin 30 Temmuz 
1338 tarihli ve muhasebat dairesi şube 3, 12462 nu
maralı tezkeresinde bildirilmesine binaen keyfiyetin 
Iberayı tefsir Meclisi Âlye arzı icra Vekilleri Heyeti
nin 5 . 9 . 1338 tarihli içtimaında takarrür etmiş
tir. İfayı muktezasıyle neticesinin işarına müsaadei 
devletlerini istifham eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavaminli Maliye Encümeni 

Adet 
56 

•Birinci intihap devresi Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası 

1338 senesi için merî olan seferberlik zammı hak
kındaki muaddel kanun mütalâa ve tetkik olundu. Bi
rinci maddenin (A) fıkrasında seyyar orduya mensup 
ve cephe nizamı harbine dahil 'Mumum kıtaat me-
yanında Başkumandanlık ve Erkânı Harbiyei Umu
miye karargâhları dahil addiyle cephe zammından 
müstefit olacakları ve Müdafaai Milliye Vekâleti bu 
zamdain istifade edemeyeceği tefsiren Heyeti Umu-
miyeye arz ve takdim kılındı. 

26 Eylül 1338 

Encümen Reisi 
Erzurum 

Hüseyin Avni 
Kâtip 

Mardin 
Necip 

Mazbata Muharriri 
Bolu 
Şükrü 
Aza 

Konya 
Rıfat 

Aza 
Ertuğrul 

Halil 
Aza 

Yozgat 
Ahmet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümıenıi 

Adet 
26 

Aza 
Tokat 
Rıfat 

8 Teşrin 

Birinci intihab 'devresi Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatasıında Erikâni 
Harbiye Karargâhı hakkımdaki tefsir umumi ve şa
mil olmasından encümen bu mazbatamın berveçhizir 
tefsirini daha ziyade maksat ve ruhu aslî! kanunda 
kabili telif görmüştür. 

Seferberlik zammı maaş kanununun birinci mad
desinin «A» fıkrasında seyyar orduya mensup ve 
cephe nizamı harbine dahil Mumum kıtaata ilâ.. 
seferberlik zammı ita olıınacağma göre Erkânı Har
biydi Umumiye eksamına ancak seyyar orduya ilti
hakı tarihinden infikâki tarihine kadar 'kıstelyevm' 
hesabiyle seferi zammı maaş itası icabedecelktir. He
yeti Umuımiıyeye arz ve takdim kılınır. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

İsparta 
Cemal 

Kâtip 

Mazbata Muharriri 
Mersin 

Yusuf Ziya 

Aza 
Mersin 
Selâhattin 

Aza 

Ali Vasıf 

Aza 
işbu (karara muhalifim 

Karahisarsahip 
Ali 

Aza 
Erkânı Harbiye Umumiye 
Heyeti Umuımiyesi Seyyar 
Ordu haricinde addedile-
miyeceğinden muhalifim 

Kılınç Ali 

Aza 
Eskişehir 

Muhalifim 
Eyüp Sahri 

Aza 
Saruhan 

Muhalifim 
Avni 
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Tunikliye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Adat 
20 20 . 12 . 1338 

Birinci intihab devresi Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası 

Riyaseti Oeliıeye 
lora Vekilleri Heyetli Riyasetinin 6 . 9 . 1339 

tarih ve 6 . 14 . 1439 nunıaıraih tezkeresi Encümerii-
ımizce tetiklik ve müzakere olundu. Maliye Vekâle-
ıtiinin tezkeresi üzerime evvelce bu mesele encümence 
tetkik edilerek mütekadıdim karar mucibince Erkânı 
Harbiye Umumiyenin bilfiil cephede bulunan ak
samına cephede bulunduğu müddetçe kıstelyevm he
sabiyle seferi zam itası kabul edilmiş olmakla olbab-
taki evrak ile birleştirilmek üzere Riyaseti Ceiileye 
takdim kılınır. 

Müdafaai Milliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi 

okunamadı 
(Kâtip 
Şevki 
Aza 

Okunamadı! 

Aza 
Ali 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Vekâletti 

Muhasebat Dairesi 
Adet 

3 
Şube 
19395 

istanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Ömer Lütfi 

Aza 
Eskişehir 

Eyüp Sabni 

23 . 12 . 1338 

Seferberlik ve zammı maaş kanunumun birinci 
maddesinin (A) fıkrasının tefsiri hakkında Müdafaai 
MMiye Vekâletinin (3/57) numaralı tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Gelilesine 
1. — 11 Mart 1338 tarihli seferberlik ve zamımı 

maaş kanunumun birinci maddesinin (A) f«kirasında 
seyyar orduya mensup cephe nizamı harbine dahil 
bilumum kıtaat, kol, kafile, seyyar hastane ve ka
rargâhlarda müstahdem olanlarla dahü memlekette 
ve fakat aleddevam hali faliyetıte bulaman nakl'iye 
kolları zabıtanına ve devri çarktan itibaren 
mensup olduğu limana avdete kadar bahriye 
zabıtanına şehri biner kuruş seferi zammı ve
rileceği ve kanunu mezburum ikinci maddesin

de dahi seyyar orduya mensup olan ve fakat 
cephe nizamı harbine dahi bulunmayan kıtaat ve 
müessesat ile seyyar ordumun gayrı cepıfe ve ordu
lar mensubinine ve mnüessesat ve teşkilâtı sabitede 
müstahdem olanlara ve dahili manrdeketfeki nakliye 
katarlarının katar, tabur, nokta, hat karar^âhlarındaki 
zabıtan ve devri çark halinde bulunmayan sefain ve
ya karada müstahdem bahriye zabıtan ve küçük za
bıtanına seferberlik zammı verilirneyeceğt muharrer
dir. 

A — Birinci maddenin (A) fıkrasında muharrer 
zammın yalnız seferber hallinde seyyar bulunan garp 
cepesi nizamı harbine dahil kıtaat ve seyjyar müesse
sat ile dahii memlekette mütemadiyen h^li faaliyette 
bulunan kollara hasrı lâzım geleceği mütalaasında bu
lunulmuş, ise de Erkânı Harbiye! Umumiye Riyaseti 
Ceîilesinin Başkumandanlık mak'amı oellinden mu-
havvel tezkerede seferi zammının garp cephesi niza
mı harbine dahil seyyar kıitaat ve müessejsaıta hasr ve 
cephe nizamı harbinden yalnız garp cephjesi manasını 
istihraç etmek doğru olamıyacağındam panonun he
yeti umumiyesinden hali harpte buflunajı cephedeki 
cüzütamlaria mensubinin dahi iıstifade ejtmeleri lâ
zım geleceği ve Başkumandanlık ve Erlkâind Harbiye 
Umumiye Karargâhları memleketin aksamjıı muhtelife-
sinde muharebe eden müstakil cüzütamlıaon merbut 
olduğu ve memleketin Heyeti Umurniyesinin müda
faasından mesul en büyük seyyar karargâh bulunmak
la harp devam ettikçe mezkûr oüzütamlanın tabi oldu
ğu şeraite tevfikan muamele görmesi lâzım geleceği 
beyan edilmekte olmasına nazaran seyyar ordunun ni
zamı harbi haricinde bulundukları müddetçe resen ve 
(bilfeil emir ita ve harekâtı takip ile mükellef ve tet-
ırtim vezaifiyle meşgul Erkânı Harbiye Umumiye ve 
Başkumandanlık Karargâhlariyle vekâleti ̂ çizide müs
tahdem erkân, ümera ve zabıtan ve mens;ubini askeri
yenin* 

B — Ahiren seyyar halini iktisap eden Elcezire 
Cephesine mensup kıtaat ve müessesatm seferberlik 
haline vazı tarihinden itibaren mezkûr zamandan isti
fadeleri tabiî ise de tarihi mezkûra kadar muharip ha
ilinde olmayan ve fakat manen seferber vaziyette bu
lunan mezkûr Elcezire ile şark cepheleri kıtaat ve 
müessesatının, 

C — Seyyar orduya mensup ve cephe nizamı har
bine dahil sabit kıtaat, imalathane, mejnzil ve has-
tahane müstahdeminin ve kısmen seyyar ordunun ni
zamı harbinde, kısmen haricinde çalışa ı şimendifer 
taburiariyle şimendifer hatlarında müstahdem men-
subini askeriyenin, 



D — Seyyar orduda müstahdem ve nizamı harbi
ne dahil olan ve ayni şerait dahilinde Ciheti askeriye 
emrinde istihdam olunup ve fakat muhasıs'esaüarıını 
ıtelgraf Posta Müdiriyeti Umumiyesi bütçesinden istiy-
fa eden Posta ve Telgraf M'emurlarının seferi zamdan 
istifade edip etmeyeceklerimde, 

2. — Salifelarz kanunum birinci maddesinde zabit 
tnamzetdıeriyle ımuzıka muallim ve muavinlerinden ve 
talkım başılariyle kıdemli küçük zabıtandan ve bahriye
de gedikli zabit nemzetlerinden âtide muharrer hide-
mait ve vezaifde fiilen bulunanlara mıatahsisat fevkalâ
de almakta oldukları maaşlarına zammen berveçbi 
âti seferberlik zammı verilir diye muharrer okluğu hal
de (A) fıkrasıırada yalnız zabıtan deniilmıiş olmasına na
zaran kavanıini askeriye mucibince silâh endazan sını
flından madud olan salifülarz sûnufu askeriyeye men
sup müstahdemine (A) fıkrası ımuoib'inoe maaşlarına 
zamiimeten bin (kuruş mu yoksa kanunu mezkûrun dör
düncü maddesi mucibince efraddan adiyle ellişer ku
ruş mu seferi zammı verileceğinde; 

3. — Kanunun üçüncü maddesinde dahili memle
kette asayişe memur kıtaat, zabıtan ve mensubinince 
berayı takip garnizonlardan hareketlerinden itibaren 
avdetlerine (kadar ıseyyar bulundukları müddetçe şeh
ri biner kuruş seferi zammı verileceği muharrer ol
duğu halde dördüncü maddesinde dahili memlekette 
mevcut nakliye kollarının ikinci maddede muharrer ef
radına her ay ellişer kuruş seferberlik zammı ita olu
nacağı gösterilmiş olmasına ve İkinci madde ise hali 
faaliyette bulunmayan dahili memleketeteıki zabıtama 
seferberlik zammı verilmeyeceğine mütedair bulun-
masına ve zabıtana seferberlik zammı verilmediği hal
de nıeferata iteası ruhu kamuma muvafık görülememe-
sine nazaran dördüncü maddedeki ikinci madde ibare
sinin, birinci madde ibaresinin (A) fıkrasına matuf 
olacağı istidlal edilmekte ve binaenaleyh ikinci mad
dede tadad olunan kıtaat ve müessesat zabıtan ve efra
dına seferi zammı verilmemekte ise de (A) fıkrasında 
musarrah olduğu üzere mütemadiyen hali faaliyette 
bulunan kıtaat ve mıüessesait efradı da kanunun saflöjıt 
olması hasebiyle istifade edememekte bulundukların
dan dördüncü maddedeki (ikinci ımadde) ibaresinin ne
reye matuf olduğunda; 

4 — Kanunun altıncı maddesinde gerek kadro faz
lası ve gerek cezaen açıkta kalanlarla mahbusine ve 
bir aydan ziyade mezuniyet alanlara ve müddeti mezu
niyet ve ıtebdill havasını tecavüz ettirenlere seferi zam
mı verilmeyeceği muharrerdir. İlk dört sınıfa mensup 
müstahdemine seferi zammı verilmeyeceği sarahati 

kanuniye ile müeyyet ise de müddeti mezuniyet ve teb
dil havasını tecavüz ödenlere seferi zammı verilme
sine ibaresi seferi zammına müstahak kıtalarından teb
dil hava suretiyle imfikâk edenlerin ıtebdil hava müd
detinin hitamına kadar mensup kıtalariyle beraber se
feri zammından istifadeleri lâzım geleceği istidlal edil
mektedir. Binaenaleyh mecruhiıyet veya ahvali sıhhiye
lerinin gösterdiği lüzuma mebrii hastahanıeiere sevk 
ve tadavi edilen ve badedtedavi muayyen bir müd
det tebdil hava için mezuniyet verilenlerin gerek mec-
ruhiyet ve gerek adi hastalık suretiyle berayı tedavi 
hastahıanelerde bulunanların ve badedtedavi ahvali 
sıhhliyeferıinin gösterdiği lüzuma m?ahn.i tebdil hava ile 
mezun bulunanların ve tebdil hava müddetinin hıta-
miiyle tekrar muayyeneleri neticesinde tebdil hava 
müddetleri temdit veya ceriha veya hastalık
ları nüksetmesi hasebiyle 'iadeten hastahanelere ya
tırılan ve mensup oldukları kıta müessesaıtı seferi zam
mına müstahak olan zabıtan, mensubini askeriyenin 
seferi zamlanının devamı itasında; 

Tereddüt edilmekte olduğundan ve keyfiyet tefsi
re tealufc eylemekte bulunduğundan iktizasiının ifa ve 
emrü inhasına müsaade buyuıruılması rica olunur efen
dim. 

Müdâfai Millye Vekili 
Kâzım 

Türkiye iBüyük Mlillet Meclisli 
Müdafaai Milliye Encümenli 

Karar : 3/9 19 . 11 . 1341 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umuimiiyeye 

Seferberdik ve Cephe Zammı Maaş kanununun 
tefsirine dair Müdafaai Milliye Vekâletinden mevrut 
(11754) numara ve 30 Temmuz 1338 tarihi tezkere 
ve sabık Müdafaai Milliye ve Kavanini Maliye En
cümenleri Mazbataları tetkik ve müzakere olundu. 

Mücadeleıi M'iMıye esnasında dıaıhlli memlekette 
nakliye katarlarında hizmet gören zabıtan ve küçük 
zabıtan seferi zamdan istifade etmedikleri halde ef
radımı bu zamdan istifade edip etmeyeceği hususunda 
Müdafali Milliye Vekâletince tereddüt hâsıl olmuştur. 

Mezkûr Kanıunun lilklinoi maddesi şudur: (... dahili 
memleketteki nakliye katarlarının katar, tabur, nokta,' 
hat karargâhlarmdaki zabıtana ve devri çark halinde ol
mayan sefain veya karada müstahdemi bahriye zabuta-
oına 've küçük zabıtana seferberlik zammı verilmez). 

Dö'idünoü maddede şudur: (.... dah'illü meımlekeûte 
• mevcut nakliye kollarımın ikinci maddede muharrer 
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efradına her ay... i â ellişer kuruş seferberlik zammı 
ita kılınır.) 

Binıaenıaleyh efradın seferî zamdan istifade etmesi 
esası encümeniiımlizce kabul edilmiştir. 

Vakıa Seferberlik Zam Kanunu 31 Teşrinievvel 
1339 tarihli seferberliğin ilgasına dalir kanunla hü
kümden sakat olmuşsa da Cephe Zammı Maaş Ka
nununun merî olduğu zamanda tahakkuk etmiş 'istih
kakların bulunabilmesi mülahazasına binaen nakliye 
efradı hakkında ona göre muamele ifası lâzım gele
ceği muıtalâsıiiyle heyeti umuımiyeye arz olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Relisi Mazbata Muharriri 
Kaıraıh'isıaırsahip Rize 

Ali Ekrem 
Kâtip Aza 
Kocaeli Erzurum 
İbrahim Rüştü 
Aza Aza 

Ertuğrul Gaziantep 
Ras&jm Kılınç Ali 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 
KavaniiDi Maliye Encümeni 

Adet - Karar : 21 11 . 1 . 1341 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Gel'ileye 

11 Mart 1338 «tarihi seferberlik ve Zammı Maaş 
Kanununun iktifa ettiği mevaddın suveri tatbikıiyes in
de maruz kalınan müşkülât dolayısyle bazı mevaddı-
nın tefsir ve inhası lüzumuna dair Müdafaai Milliye 
Vekâletinin, Başvekâletin Meclisi Âliden muhavel 
30 . 8 . 1339 tarih ve 6/2588 numaralı tezkeresine 
metöuf 23 . 12 . 1338 tarih şube 3/19395 numaralı 
tezkeresi aynı meal ve mahiyette 'bulunan Maliye Ve
kâletinin 24 Haziran 1338 tarih ve 44533/14004 ve 18 
Haziran 1338 tarih ve 43540/13696 numaralı ıtefsir 
talebini havi iki kıta tezkeresi ile tevhiden mütalâa 
ve iioabı müzakere olunmuş, kanunun mevad ve Ma
ralı berveçhiâti tavzih ve tefsir olunmakla Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdimime karar verilmiiştir. 

Kavan'inıi Maliye Encümenti Reisi Mazbata Muharriri 
'Beyazıt Yozgat 

Şefik Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Karahisarsahip Van 
İzzet Ulvi Müniip 

Aza Aza 
Elaziz Karahisarışarki 
Mustafa tsmail 

Şekli tefsir 
Evvelen: Birinci maddenin (A) fıkrasında mu

harrer seferî zammın yalnız Garp cephesi nizamı 
harbine dahil seyyar kıtaat ve müessesata hasrı ve 
cephe nizamı harbinden yalnız Grap cephesi mana
sının istihracı muvafık değildir. Çünkü kanunun me-
vaddı nıünderlicesinıde tahsıisen Garp cephesi rnezkûr 
olmayıp zamdan istifade için seyyar orduya mensup 
ve nizamı harbe dahil olmak meşrut olduğundan 
•hali harpte bulunan cephedeki cüzütamllar'la men-
subini ve Başkumandanlık ve Erkânı Harbiydi Umu
miye karargâhları seyyar ordunun nizamı harbi ha
ricinde bulunmuş olsalar dahi, memleketin aksamı 
muhtelifesiinde muharebe eden müstakil cüzütaimla-
rın kendisine merbut ve vatanın emri müdafaasında 
yegâne mesul en büyük seyyar karargâh bulundukları 
cihetle harbin devamı müddelince mezkûr cüzütam-
ların tabiî oldukları şeraite tevfikan Başkumandanlık 
ve Erkânı Harbiye Umumiye karagâhlarında zamdan 
istifade ederler. 

Saniyen: Zamdan istifade edebilmek 'için seferber 
olmakla beraber cephe zinamı har'binede dahil bu
lunmak kanunu mezkûrun birindi maddesi ahkâmı 
sarihasınıdan olduğundan manen seferber vaziyeten 
gayrı muharip olan elcezireile Şark cepheleri kıtaat 
ve müessesatı mensubinl, seferber hale vazı tarihine 
kadar zamdan istifade edemezler. 

Salisen: Seyyar orduya mensup ve cephe nizamı 
harbine dahil sabit kıtaat, imalâthane menzil, hasta-
hane ve emsali müstahdemininin kısmen nizamı har
bin haricinde çalışmış olsalar dahi seferi zamdan is
tifade ederler. Çünkü haddi zatında seyyar orduya 
mensubiyetle beraber cephe nizamı harbine dahil 
kıtaat ve müessesat müstahdemüninden olduklarından 
birinci maddenin (A) fıkrasıyle zamdan istifadeleri te
min edilmiştir. 

RaJbian: Seyyar orduya mensup ve cephe nizamı 
harbine dahil 'olarak aynı şeralit tahtında ciheti aske
riye emrinde müstahdem ve fakat muhassesatını 
Telgraf ve Posta Müdüriyeti Umumiyesi bütçesinden 
istifade eden Posta ve Telgraf mamurları dahi sall-
vezzikir fıfcrai kanuniye dolaynsiiyle seferi zamdan 
istifade ederler. 

Hamiisen : Kanununun birinci rnadesi seferberlik 
rnJüddetinee zamdan kimlerin istifade edeceklerini 
gösteren bir maddedir. Sureti istifadeye gelince; me-
vaddı saliresinde tavzih ve ıtayiin edilmiştik. (A) fık
rası mucibine şehrî bin kuruş zam almak için mücer
ret zabit olmak lâzımdır. Binaenaleyh silah enda-



zandan madut müstahdeminin alacağı zam dördüncü 
madde ile muayendir. 

Sadisen : Dördüncü mıadde mueübıinoe dahili 
memlekette rmevcuıt na'klüye ikolılarının lilklineü maddeıkü, 
(cephe nizamı harbine dahil olmayan) efradına yanı 
nizamı harbe dahil efrat gibi her ay düşer kuruş 
zammı maaş verilir. Zabıtanın zam alabilmesi iiçıin (A) 
fıkrasının mahiyetinde zikredildiği veçhile nizamı 
ıhaHbe dahül olımalk lâzımdır. Dördüncü maiddadelkıi 
(likinoi mıadde) ibaresi Ikanunun ikiinci maddes'ine ve 
bilhassa mezlkûr maddedeıkii cephe nizamı harbine da
hili bulunmayan tabirine matuf olup (A) fıkrasına şâ
mil değildir. 

Sabian: Kanunu mezkûrun altıncı maddesikıde 
haddi zatında mezunliyat ve tebdil hava alanlarada 
zammı maaş litası esası ika'bul ediıtoiş olup şu kadar 
iki, mezuniyet bir aya ve tebdil hava müddeıtü dahi 
ımuayen eyyama münhasır olduğu cihetle tdbdil hava 
allan bir zalbifcin zammı maaştan mahruım'iyetli tebdil 
ihava müddetli hitan buliduğu halde "kıtasına uliüi'halk et-
möyerök büâmıazeret ve 'bililtizam tecavüz e*tirmelk-
le mdkayyet olduğu maddenin sarahatimden anlaşıl
mış olmasına ve ©şasen mezlkûr 11 Mart 1338 tarihi 
Kanunla 'ahkâmı fesih ve ilga edilmiş olan 5 Teşrini
evvel 1336 tarihli seferberlk ve cephe zammı 'kamu-
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nunun üçüncü maddesinin bir fıkrasında dahi lişjbü 
zamdan mahrumiyetin mecruhiyatıten maade imfiıkâ-
ifcin sebep gösteril'miiş olması (işbu maziretin mezlkûr 
kanunun hini tedıvininde tahıi derpiş ve teemmül edil
miş olduğuna delâlet etmekte bulunduğundan encü
menimiz bu babta gerek Maliye ve Müdafai Milliye 
Vekâletlerinin ve gerek mazbataları merbut devreîî 
sabıka. Müdafai Milliye ve Kavanini Maliye encümen
lerinin noktai nazarlarına iştirakle tefsiri talep olu
nan mezkûr altıncı maddeyi de berveçh'iâti tefsir ve 
tavzih eylemiştir. 

Seferberiliıik zammı ahzına müstahak Ikıtaata men
sup oldukları halde mecruhiyet veya ıhasıtalıık sebe-
ıbiyie hasıtahanelerde yatırılan veya tebdil hava al
dıktan sonra devamı mazereti dolayısıyle tebdil havası 
tomdid edilen veyahut hastahanaden çılktııktan sonra 
kınalarına iltihak etmek üzere esnayı rahda hastalığı 
nüksederelk tekrar hasıtanıeye alınanlar müddeti /inıfi-
Ikâklarınıa ait seferberlik zammını tamamen alırlar. Şu 
'kadar ikil, hastaneden çıktıktan veya tebdili hava müd
detli bittikten bür ay sonra ıkıtasına ditihaik etmeksizin 
her ne suretle olursa olsun tekrar hastaneye yatan
larla tebdil hava alanlara son hastahaneye girdlMeri 
veya tebdil hava aldıkları tarihten itibaren kıtalarına 
iltiühak edinceye ıkadar" zammı maaş verilmez. 
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