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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 4 

2. — EVRAKI VARİDE 5 

Azayı Kiram Muamelatı S 
1. — Kırşehir Mebusluğuna intihap edilen 

Refik İsmail Bey hakkında 4 ncü şube maz
batası. (3/731) 5 

Layihalar S 
T. — Vekâlet Müdiriyeti Umumiye Müfettiş 

ve muavinlerinin yevmiye ve harcırahları hak
kında kanun layihası. (1/976) 5 

Tezkereler 5 
T. — Iskeçe'li Arif Beyin» istiklal madalyası 

ile taltifi hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/733) 5 
Teklifler 5 

1. — Şarkikarahisar Mebusu Ali Sururi Bey 
ve rüfekasının; hususi binası olmayan Türk ocak
larına satılacak binalar hakkında teklifi kanu
nisi. (2/589> 5 

2. — Gaziantep Mebusu Ali Cena ı̂i Bey ve 
rüfekasının, Ticaret Odaları Kanununun seki
zinci maddesinin tadili hakkında teklifi kanu
nisi. (2/590) | 

3. — Konya Mebusu Refik Beyni; Cumhu
riyet Bayramı günü mektup ve telgrjaflara üc
retlerinden maada hilâliahmer namıjna pul il-
sakı hakkında teklifi kanunisi. (2/591) 

4. — idare Heyetinin; Büyük Millet Mec
lisi 1341 senesi bütçesine tahsisatı njıunzamma 
itası hakkında teklifi kanunisi. (2/58J7) 

Mazbatalar 

1. — Alay Kumandanlığından vâki istifası 
zühulen askerlikten istifa telakki ve hakkında 
bu suretle muamele ifa edilen Haydar Mehmet 
Beye açıkta geçirdiği müddet için maaş itası la
zım geleceğine dair İstida Encümeni pıazbatasij, 
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Sayfa 
2. — Memurin Kanununun 20, 37 ve 38 nci 

maddelerinin tefsiri hakkında (3/714) numaralı 
Başvekalet tezkeresi ve tefsire lüzum olmadığı
na dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 5:6 

3. — Malatya Mebusu Reşit Beyin; Mah
subu Umumi Kanununa bir madde tezyili hak
kında. (2/585) numaralı teklifi kanunisinin şa
yanı müzakere olduğuna dair Layiha Encüme
ni mazbatası. 6 

Takrirler 6 
1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; 

mugayiri ahlâk neşriyatın men'i tedavülü hak
kındaki kanun layihasının müstacelen ve terci-
han müzakeresine dair takriri. 6 

2. — Rize Mebusu Ali Beyin; Terfi Kanu
nunun kıt'ada rütbesine ait asgari müddetin 
lâakal üçte biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe 
terfi edemeyeceklerine mütedair olan maddesi
nin bir defaya mahsus olmak üzere Erkânı Harp 
zabitlerine teşmil edilmemesi hakkında takriri. 6 

3. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi- Beyin, 
orman muamelâtının ormanlarda icrasına dair 
teklifi kanunisinin müstacelen müzakeresi hak
kındaki takriri. 7 

4. — Urfa Mebusu Rafet Beyin, ruzname-
nin 18 ve 19 ncu maddelerindeki teklif ve kâ
nun layihasının müstacelen ve tercihan müzake
relerine dair takriri. 8 

5. — Malatya Mebusu Reşit Beyin, ruzna-
menin üçüncü -maddesindeki layihanın tercihan 
müzakeresine dair takriri. 13 

6. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
ruznamenin 14 ncü numarasındaki layihanın ter
cihan ve müstacelen müzakeresine dair takriri. 14 

7. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin, 
ruznamenin ön birinci numarasmdaki Evkaf 
Müdiriyetirice Ankara'da inşa edilecek akarata 
müteallik kanun layihasının tercihan ve müsta
celen müzakeresine dair takriri. 16 
* 8. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmi Beyin» 
ruznamenin 17 nci numarasındaki tefsirin mü
zakere edilmesine dair takriri. 18 

Rey İstihsali 6 
1. — Hava sınıfı mensubinine verilecek za-

maim ve tazminat hakkındaki kanunun ikinci 
defa reye vazı. 6,20:22 

Sayfa -
2. — Trablusgarp, Balkan, Harbi Umumi, 

ve İstiklali Milli muharebatında şehit olan er
kân, ümera, ve zabitan ile mensubini askeriye
nin bazı borçlarının affına dair kanunun birin
ci maddesine bir fıkra tezyili hakkındaki Ka
nunun ikinci defa reye vazı. 6,26:2b 

3. — Ankara ve İstanbul'daki Askeri İn
zibat Kıtaatı Küçük Zabitan ve Efradına Mü
teferrika Verilmesi Hakkındaki Kanunun ikinci 
defa reye vazı. 6,23:25 

4. — Orman Nizamnamesinin on altıncı 
maddesi mucibince alınan Yaylakiye Resminin 
İlgasına Dair Kanunun ikinci defa reye vazı. 6:7, 

29:31: 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 7 

1. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Orman Nizamnamesinin 16 ve 43 ncü madde
lerinin tadili hakkında (2/356) numaralı teklifi 
kanunisi ve Muvazenei Maliye ve Kavanini Ma
liye encümenleri mazbataları. 7:8 

2. — Islahı hayvanata ve ıslahı teksiri hay
vanatı ehliye ve koşu cemiyetleri, koşu müsaba
kası ve sergileri ve halisüddem arap hayvana
tına mahsus silsilename haklarında (1/17, 1/285 
1/291) numaralı kanun layihalarıyla Kastamo
nu Mebusu Hasan Fehmi Beyin, hayvanatı ba-
kariyenin ıslahı hakkında (2/184) numaralı tek
lifi kanunisi ve Ziraat Encümeni mazbatası. (Sı
ra No, : 171) 8:10 

3. — Mugayiri ahlâk neşriyatın men'i teda
vülü hakkında beynelmilel konferansça kabul 
edilen mukavelenin tasdikine dair. (1/957) nu
maralı kanun layihası ve Hariciye Encümeni 
mazbatası. (Sıra numarası : 201')' 10:11 

4. — Trabzon Mebusu Abdullah ve Antalya 
Mebusu Ahmet Saki Beylerin; tekaüt maaşı ile 
muallimlik maaşının bir zat uhdesinde içtima 
edebilmesi hakkında (2/564) numaralı teklifi ka-
nunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. (Sıra numarası : 223) (*) 11:12,38:40 

5. — Mektep kitaplarının asgari posta üc
retine tabi tutulması hakkında (1/946) numaralı 
kanun layihası ve Posta ve Telgraf ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. (Sıra numa
rası : 224) 12:13,41:43 

6. — Tapu dairelerinin kayıt ve malumatı 
haricinde elden ele geçmiş emvali gayrimenku-
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Sayfa 
lenin tapu senedine raptı hakkında. (1/963) nu
maralı kanun layihası ve Tapu Encümeni maz
batası. (Sıra numarası: 208) 13 

7. — Resmi munzam pullarının ilga ve el 
ilanlarına ait resmin yirmi paraya tenzili hak
kında (1/858) numaralı kanun layihası ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 13:14,35:37 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhu
riyeti arasında 30 Kanunusani 1926 tarihinde 
tanzim ve imza edilen muhadenet muahedena-
mesinin tasdiki hakkında (1/879) numaralı ka
nun layihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. 
(Sıra no. : 168) 14,32:34 

9. — Emvali gayrimenkule tadilat komis
yonlarının sureti teşkili hakkında (1/928) numa
ralı kanun layihası Dahiliye ve Kavanini Mali
ye Encümeni mazbataları. (Sıra no. : 212) 14:16 

10. — Firar edip, derdest edilen memurla
rın maaşatı hakkında îcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden gelen (3/37) numaralı tezkere ve Mü-
dafaai Milliye ve Adliye ve Kavanini Maliye 
encümenleri mazbataları. (Sıra no. : 188) 16 

11. — Evkaf Müdiriyeti umumiyesince An
kara'da inşa edilecek hayrat ve akarat için bir 
milyon liranın sarfına mezuniyet itası hakkında 
(1/872) numaralı kanun layihası ve Muvazenei 
Malîye Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 205) 16:17 

Sayfa 
1İ2. — Tarife Kanununun tefsiri hakkında 

icra Vekilleri Heyeti Riyasetinden gelen (3/83) 
numaralı tezkere ve reddine dair Kayanini Ma
liye Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 189) 17 

13. — Tekâlifi milliye suretiyle alınan hay
vanattan telef olanlar bedelatının tazmin olu
nup, olunmayacağının tefsiri hakkında îcra Ve
killeri Heyeti Riyasetinden gelen (3/63) numa
ralı tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası. (Sıra No, : 179) 17 

14. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu
nun yedinci maddesinin (A) fıkrasının tefsiri 
hakkında (3/639) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Ticaret ve Dahiliye Encümenleri; mazbata
ları. (Sıra No. : 155'e ilave) 17 

15. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra tezyiü hak" 
kında (1/940) numaralı kanun layiha$ı ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 
206) 17:18 

16. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; 
Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkında (4/294) numaralı 
takriri ve Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası. (Sıra No. : 210) 18 

17. — Mükellefiyeti Askeriye Vergisi Ka
nununun tefsiri hakkında (3/66) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Kavanini Maliye. Encüme
ni mazbatası. (Sıra No. : 218) 18:19 

«•+•• — >m« 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14.00 

REÎS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REÎS -• Efendim, celseyi açıyorum, 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REÎS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

Yüz On Birinci İçtima 

31 Mayıs 1926 Pazartesi 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın riyasetleri altında inikat ederek 
Zaptı Sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı va
ride hakkında icabeden muamele ifa olundu. 

Maraş Mebusluğuna intihap edilen Nurettin Bey 
hakkındaki beşinci sulbe mazbatası okunarak kabul 
ve müşarünileyhin tahlifi icra edildi, 

Ermeni suikast komitaları tarafından şehid edi
len ricalin ailelerine verilecek emlâk ve araziye, güm
rük tarifei umumiyesinde bazı tadilât icrasına kazanç 
vergisine munzam vilâyat idarei hususiyeleri ve bele
diye hisselerine^ îskân Kanununa, harekâtı askeriye
ye iştirak eden heyeti zabitana bir nefer tayım veril
mesine dair kanunlar ikinci defa tayini esami ile reye 
vaz olundu. 

Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin, istismar Ka
nunu lâyihasının Meclise iade edilip edilmeyeceğine 
dair sualine Ticaret Vekili Rahmi Bey tarafından 
cevap verildi. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek hava 
sınıfı zalbitan ve mensubinine verilecek zamaim, mü
nakaşa suretiyle ihalesi mümkün olmayan askeri in
şaatın emaneten icrasına, şüheda ailelerine intikal 
eden zimematm affı hakkındaki kanunun esarette ve
fat edenlerin zimematına da teşmiline, Tayinat ve 
Yem Kanununun tadiline, askeri inzibat memurla
rına müteferrika verilmesine dair kanun lâyinalaıı 
müzakere ve maddeleri kabul olunduktan sonra bun

lardan icabedenlerin heyeti umumiyeleri tayini esami 
ile reye vaz olundu. 

Bozofc Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, orman ni
zamnamesinin ikinci maddesinin tadiline dair teklifi 
kanunisinin beş maddesi 'kabul edildikten sonra tek
lifi kanuni takrirlerle Encümene verildi. 

Kazanç Kanununun üçüncü maddesinin tefsiri 
hakkındaki mazbata müzakere ve nazarı dikkate alı
nan takrirlerle Encümene verildi. 

Aşar mültezimlerinden edayı deyn edenlerin em
lâki merhune ve mütefevvizelerine dair kanun lâyi
hası müzakere ve tadilen kabul olundu. Ve teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak Kazanç Kanunu

nun tefsirine müteallik encümenden gelen muaddel 
şekil kabul ve yaylakiye resminin ilgasına dair lâyi-
hai kanuniye dahi müzakere ve maddeleri kabul edi
lerek heyeti umumiyesi tayini esami ile reye konul
du. 

1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 42 
nci maddesinin tefsiri hakkındaki Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası dahi kıraat ve kabul olundu. 

Badehu ikinci defa tayini esami ile reye konulan 
kanunların kabul edildiği ve diğerlerine ait ârâda ni-
sab olmadığı bittebliğ Salı günü içtima edilmek üze
re celse tatil olundu. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
orada bazı ifadeler görüyorum. Son derece Arapça 
ve acemcedir. Sonra Encümene verildi deniyor, En
cümene gönderildi denmesi lâzımdır. (Handeler) 

REÎS — Zaptı sabık hülâsası aynen kabul edil
miştir, 

— 4 — 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram Muamelatı 
/. — Kırşehir Mebusluğuna intihap edilen Refik 

ismail Bey hakkında dördüncü şube mazbatası. 
İ3/731) 

REİS — Okunacaktır, 

Riyaseti Celileye 
Refik İsmail Beyin, Kırşehir Mebusluğuna intiha

bına dair mazbata intihabiyesi bittetkik usul ve ka
nun dairesinde icra kılınmış olduğu anlaşılmış ol
makla mazbatai intıhabiyenin kabulü Heyeti Umu-
miyeye arz olunur efendim. 

Dördüncü Şube Reisi 
Muş Mebusu 

llyas Sami 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mazbata kabul 
edilmiştir efendim. 

Lâyihalar 
/. — Vekâlet Müdüriyeti Umumiye Müfettiş ve 

muavinlerinin yevmiye ve harcırahları hakkında. 
(1/976) numaralı Kanun lâyihası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encü
menlerine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — îskeçeli Arif Beyin İstiklâl Madalyası ile 

taltifi hakkında Başvekâlet tezkeresi. (31733) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz.. 

Teklifler 
/. _ Şarkikarahisar Mebusu Ali Sururi Bey ve 

rüfekasmın; hususi binası olmayan Türk Ocaklarına 
satılacak binalar hakkında teklifi kanunisi. (2/589) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Gaziantep Mebusu Ali Cenanı Bey ve rüfe
kasmın; Ticaret Odaları Kanununun sekizinci mad
desinin tadili hakkında teklifi kanunisi. (2/590) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Konya Mebusu Refik Beyin, Cumhuriyet 
Bayramı günü mektup ve telgraflara ücretlerinden 
maada Hilâliahmer namına pul ilsakı hakkında tekli
fi kanunisi. (2/591) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

4. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1341 
senesi bütçesine tahsisatı munzamma itası hakkında 
teklifi kanunisi. (2/587) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi 

Mazbatalar 
1. — Alay Kumandanlığından vaki istifası zühulen 

askerlikten istifa telakki ve hakkında o suretle muame
le ifa edilen Haydar Mehmet Beye açıkta geçirdiği 
müddet için maaş itası lazım geleceğine dair İstida En
cümeni mazbatası. 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale edil
di. 

2. — Memurin Kanununun 20, 37 ve 38 nci mad
delerinin tefsiri hakkında (3/714) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve tefsire lüzum olmadığına Dahiliye Encü* 
meni mazbatası. 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Memurin Kanununun 20, 37, 38 nci maddelerinin 

tefsiri lüzumuna dair Ticaret Vekâletinin Başvekâlet
ten mevrut tezkeresi Encümenimize havale olunmakla 
tetkik olundu. 

Mevzubahis olan maddelerden yirminci madde : 
«Terfi için her memuriyette en aşağı üç sene bulun
mak lazımdır» ve 37 nci madde «Uzaklıklarına veya 
sıhhi ve idari ve iktisadi esfbaptan dolayı hususi vazi
yetleri haiz olmalarına binaen İcra Vekilleri Heyetince 
tayin ve tefrik ve dereceleri tespit olunan mahallere ve 
bu mahaller haricinden gönderilen memurlara sülüsten 
bir misle kadar maaş zam ve ona göre tahsisatı fev
kalâde İta ve ilki senei kâmileye mukabil bir seneye 
kadar zammolunur, bu gibi mahallere gönderilen me
murlar üç senei kâmile nihayetinde başka mahalle 
tahvillerini bihakkın talep edebilirler. Müracaatları 
üç ay zarfında terviç olunmayan mıarnurların istifa
ları mücaz olup, kendilerine memuriyeti sabıkalarına 
muadil memuriyet verilinceye kadar t£m maaş ve tah
sisat ita kılınır» ve 38 nci madde «her vekâlet veya 
dairenin şube müdüriyetleriyle müdürü umumiMkleri-
ne ve valilikte müsteşarlığa (irtika edebilmek için 37 
nci madde veçhile tayin olunan mahallerde en az üç 
sene memuriyet vermiş olmak şarttır.» diye muhar
rer olup, sarahati kâfiyeyi haiz olmasından naşi mez-

— 5 — 
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kûr maddelerde muhtacı tefsir bir cihet görülememiş 
olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Namına Mazbata Muharriri 
Niğde tzmir 

Mehmet Ata Münir 
Aza Aza 

Çorum Yozgat 
İsmail Kemal Süleyman Sırrı 

Aza 

REÎS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Encümen mazbatası kabul edilmiştir. 

3. — Malatya Mebusu Raşit Beyin; Mahsubu 
Umumi Kanununa bir madde tezyili hakkında (2/585) 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encü
menlerine havale edildi. 

Takrirler 
1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; Muga

yiri ahlâk neşriyatın men'i tedavülü hakkındaki ka
nun lâyihasının müstacelen ve tercihan müzakeresi
ne dair takriri. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin onuncu maddesinde mugayiri ahlâk 

neşriyatın men'i tedavülü hakkında Beynelmilel kon
feransça kabul edilen mukavelenin tasdikine dair Baş
vekâletten gelen (1/957) numarah kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatasının müstacelen ve ter
cihan müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Bolu Mebusu 
Nuhzade Mehmet Vasfi 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabu letmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Rize Mebusu Ali Beyin; Terfi Kanununun, 
kıtada rütbesine ait asgari müddetin lâakal üçte biri 
kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfi edemeyecekleri
ne mütedair olan maddesinin bir defaya mahsus ol
mak üzere Efkânı Harp Zabitlerine teşmil edilme
mesi hakkındaki takriri. 
• REİS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete 

tevdi ediyoruz. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Temenni mahiyetinde 

değildir Paşa Hazretleri, doğrudan doğruya kanunun 
tadili mahiyetindedir. Her sınıfta üç midi kadar hiz

met etmek lâzımdır. Şimdi bir defaya mahsus olmak 
üzere istisna edilmesi talep olunuyor. Bu, maddenin 
tadili demektir, yahut istisnası demektir, 

REİS — Efendim, teklif değildir. Bir tadilname 
de değildir ki, bunu Encümene verelim. Mevcut ka
nunlarla taaruz ederse Hükümet zaten onu tatbik et
mez. Verilen takrirlerden kanuna muvafık olmayan
ları şüphesiz Hükümet nazarı dikkate almaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mademki 
kanunun tadili hakkında bir teklif değildir, intaç et
mez demek doğru değildir, hiç göndermemek lazım
dır. Arkadaşımıza iade edelim, lâyiha halinde teklif 
etsin. 

REİS — Efendim, arz edeyim. Düşününüz, bu
radan binlerce kanun çıtkı. Bu kanun daha dün çık
tı, maddeleri hatırınızdadır. Verilen her hangi bir 
takrir bu kanunlara muvafık mıdır, değil midir dıiye 
burada münakaşa etmek imkânı yoktur. Takrir veri
lir, Hükümet kanuna muhalifse yapmaz, muvafık 
ise yapar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Meclisin 
kararına muhalif olan ve öyle bir takririn Hüküme
te gitmesinde hiç bir mana yok. Hükümeti de müş
kül vaziyette bırakmayalım. Reddolunrnak daha doğ
rudur. 

REİS — Efendim, temenni takrirleri Hükümete 
gider. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Temenni 
takrirlerinin kanuna muvafık olması şarttır, 

Rey İstihsali 
1. — Hava sınıfı mensubinine verilecek zamaim 

ve tazminat hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vazı. 
2. — Trablusgarp, Balkan, Harbi Umumi ve İs

tiklali Milli muharebatında şehit olan erkân ve üme
ra ve zabitan ile mensubini askeriyenin bazı borçları
nın affına dair Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
tezyili hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vazı. 

3. — Ankara ve İstanbul'daki askeri inzibat kı
taatı küçük zabitan ve efradına müteferrika verilme
si hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vazı. 

4. — Orman Nizamnamesinin 16 ncı maddesi mu
cibince yaylakıye resminin ilgasına dair Kanunun 
ikinci defa reye vazı. 

REİS — Efendim, bu kanunlar ikinci defa olarak 
ayrı ayrı reyimize arz edilecektir. Kabul edenler be
yaz, etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

RASİH BEY (Antalya) — Ruzname hakkında 
söyleyeceğim. Muhterem arkadaşlar! İki üç gün evvel 

, müzakeresine başladığımız bir kanun lâyihası vardı. 
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Bu kanun layihası bilhassa ihracat eşyamız üze
rine mühim tesiri olan bir kanundur. Ve bu kanun 
layihası, Ticaret Vekâleti tarafından müteaddit mü
racaatlar üzerine tetkik edilerek Meclisi Âliye sevk 
olunmuş bir kanun layihasıdır. Orman mahsulatın
dan bir kısmının ruhsatiyeye tabi olması, bir kısmın
dan resim alınmaması kabul edilmiş iken, Muvazenei 
Maliye Encümenine tevdi edilmişti. Meclisi Âli ta
tili müzakerat etmezden evvel bu kanununda biran 
evvel Meclisi Âliden çıkarılması, bu sene ihracat eş
yamızdan memleketimize bir kaç yüz bin lira fazla 
para girmesini temin edecektir. Bilhassa bizim sahil
lerde palamut, mazı, salep gibi, Ticaret Vekaletinin 
tetkikiyle sabit olmuştur ki, on beş seneden beri ih
raç edilmemiş mallar vardır ve halkla orman idaresi 
arasındaki ihtilaf da halledilemiyor. Bu kanunun 
biran evvel Muvazenei Maliye Encümeninden gel
mesini rica ediyorum ve bir de takrir veriyorum. 
Kabulünü rica ederim. Biran evvel bu kanunu mü
zakere edelim, bilhassa istühsalatımıza yardım edecek 
bir kanundur. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, evvelki gün 
zaten vaki olan maruzatım üzerine Meclisi Âli En
cümene havalesini kabul buyurmuştur. Encümeniniz 
elinde bulunan kanunların tetkikatını ikmal edince 
Meclisi Âlliıye getirecektir. Ümit ederim ki, her halde 
.bir kaç güne kadar takdime imkân olur. Takririn En
cümenimize havale buyurulması kâfidir. 

REİS — Efendim, takriri Encümene havale edi
yoruz, 

3. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin, orman 
muamelatının ormanlarda • icrasına dair teklifi kanu
nisi ile kanun layihasının müstacelen ve terhican mü
zakeresine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Orman muamelatının ormanlarda icrasiyle orman 

muamelatı ticaretiyle iştigal eden oıman tüccarlarının 
bu bapta- maruz kaldıkları müşkülatın izalesi hakkın
da 4 Kanunusani 1926 tarihi ile bir teklifi kanuni yap
mıştım. Beş mahtır encümenlerde kaldığından mec
lis tatili müzakere etmezden mukaddem müstacelen 
müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Bolu 
Mehmet Vasfi 

REİS — Hangi encümende kalmıştır? 
MEHMET VASFİ BEY (Bolu)j— Kavanini Ma

liye Encümenindedir. j 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bojsok) — Kavanini 

Maliye Encümeni intaç etti, Muvalzenei Maliye En
cümenindedir. Kavanini Maliye Encümeninde iş te
raküm etmez. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Muvazenei 
Maliye Encümeninden çok rica edlerim, biran evvel 
çıksın. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Kanılı birtakım müca-
zaata taalluk ettiği için, Adliye Enc|imenindediı. Ora
dan celbi lazım gelecektir. 

REİS — Yani verileli üç aydan fazladır. Halbu
ki Encümenlerde bir teklif iki aydkn fazla kalmaz. 
Binaenaleyh doğrudan doğruya Mjeelis ruznamesine 
alır. (Gürültüler) Efendim, Encürjıende iki aydan 
fazla kalamaz, binaenaleyh teklif sjabibi Meclis ruz-

hakkına maliktir. 
ruznamenize alır-

namesine alınmasını teklif etmek 
Arzu ederseniz doğrudan doğruya 
siniz, arzu ederseniz Encümende müzakere bitinceye 
kadar kalır. Binaenaleyh doğruca mznameye alınma
sını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Doğruca rüznameye alınması kabul 
edilmiştir. Doğruca ruzriameye alınmıştır. 

Efendim! Müzakere edilecek movadda geçiyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Or
man Nizamnamesinin 16 ve 43 ncü maddelerinin ta
dili hakkında (2/356) numaralı teklifi kanunisi ve 
Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye encümenleri 
mazbataları. (1) 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Maksat di
ğer bir kanunla temin edilmiştir. Binaenaleyh bu tek
lifi geri alıyorum. (Geri alamaz sesleri) Müzakere
nin herhangi bir safhasında geri alabilirim. 

(1) Evveliyatı 95 ve 111 nci içtimalardadır. 

YUSUF BEY (Denizli) — Geri alma ile iş bit
mez. 

REİS — Teklif sahibi geri 
birisi daha teklif sahibinin yerine 
di teklif sahibinin yerine kaim olacak 
O halde Meclisi Âli bu kanunun 
yor demektir. (Gürültüler) Efendim* 
lifini müzakerenin -her safhasında 
kâ bir arkadaş teklif sahibinin 
müzakereye devam edebiliriz 

7-^_ 

alabilir. Fakat başka 
kkim olabilir. Şim-

bir kimse var mı? 
müzakeresini istemi-

teklif sahibi tek
leri alabilir. Baş-

yeniıe kaim olursa 
Madjemki teklif sahi-
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binin yerine başka bir zat bu teklifi deruhte etmiyor, 
o halde geri veriyoruz. 

4. •— Urfa Mebusu Refet Beyin, ruznamenin 18 
ve 19 ncu maddelerindeki teklif ve kanun layihasının 
müstacelen ve tercihan müzakeresine dair takrirL 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin 18 nci maddesindeki teklifi kanuni 

ile 19 ncu maddedeki kanun layihasının müstacelen 
ve tercihan müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Urfa tçel 
Refet Doktor Tevfik 

REİS —. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Müstacelen ve tercihan müza
keresi kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin ikinci numarasındaki ka
nunun müzakeresine başlıyoruz. 

2. — İslahı hayvanata ve ıslahı teksiri hayvanatı 
ehliye ve koşu cemiyetleri, koşu müsabakası ve ser
gileri ve halisüddem arap hayvanatına mahsus silsile
name haklarında (1/17), (1/285), (1/291) numaralı 
kanun layihaları ile Kastamonu Mebusu Hasan Feh
mi Beyin, hayvanatı bakariyenin ıslahı hakkında 
(2/184) numaralı teklifi kanunisi ve Ziraat Encüme
ni mazbatası. (Sıra numarası : 171) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? {Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 

Maddelerin müzakeresine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Islahı Hayvanat Kanunu 

Ahkâmı Umumiye 
Fasıl : 1 

Madde 1. — Aygır ve boğa sahibi olan her fert 
bulunduğu karye veya mahalle ihtiyar meclisine her 
sene aygır ve boğasım muayene ettirmek ve bunlar 
hakkında verilecek karara harfiyen tebaiyet etmekle 
mükelleftir. 

ZİRAAT ENCÜMENİ NAMINA ALÎ RIZA 
BEY (Mardin) — Bu kanunun madde birden evvel 
(ahkâmı umumiye ve fasıl : 1) denmiştir. Sonradan 
(Fasıl : 2) veya (ahkâmı hususiye) diye takip etme
miş, onun için bu (ahkâmı umumiye ve fasıl : l)'i zait 
görüyorum. Binaenaleyh tayyını teklif ediyorum. 

REİS — Bu kayıtlan siliyoruz efendim! Mad
deyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) 171 sıra no. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Madde 2. — Her vilayat veya kaza baytar, mü
dür ve memurları bulundukları menatıkda birinci 
maddede muharrer ihtiyar meclislerinin vazaifini tef
tiş ve ifa ettirmekle mükellef olup, damızlığa tefrik 
olunan aygır ve boğalar için şahadetname ita ederler. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. , 

Madde 3. — Gerek efrat yedinde bulunan ve ge
rek köy namına mukayyet bulunup, ikinci maddede
ki baytar şahadetnamesini haiz olan ve hara, inek-
hane, ağıl ve aygır depolarında ve sıfat tecrübe mer
kezlerinde mevcut bulunan damızlık hayvanat ne hali 
hazari ve ne de hali seferberide hiç bir sebep ve ba
hane ile orduya alınamazlar. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil' 
mistir. 

Madde 4. — Her nevi hayvanatm damızlığa el
verişli erkek ve dişilerinin her ne suretle olursa olsun, 
memaliiki ecnebiyeye ihracı memnudur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Hara, inekhane, ağıl, aygır deposu, 
sıfat ve tecrübe istasyonları tesisine elverişli olup, 
Hazineye ait bulunan çıflikat ve meralar, Ziraat Ve
kâletince gösterilecek lüzum ve miktar üzerine, He
yeti Vekile kararıyla hususatı mezkûreye tahsis olu
nur. 

RElS — Beşinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Memalifei ecnebiyeden getirilip da
mızlığa elverişli olduğu memurini baytariye tarafın
dan tasdik edilen beygir ve merkep ile manda, sığır 
koyun ve keçi gümrük resminden muaftır. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Gümrük resminden 
muafiyeti tazammun eden bu maddenin - Heyeti Ce
hle müsaade ederse - Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerinde tetkik edilmesi lazımdır. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Bunun hakkında ka
nun vardır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Burada tevsi edilmiştir. 
Eğer bunu, mevcut kanun ahkâmı temin ediyorsa, bu 
maddenin tayyı lazımdır. Eğer tay reye iktiran ede
cek ve kabul edilecek olursa bunun tayyı suretiyle ka
nuna devam olunsun, 
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REtS — Muvazenei Maliye Encümeni diyor ki : 
Bunun hakkında ayrıca bir kanun vardır. Mademki 
kavanini mevcude bunu temin ediyor, o halde bu 
maddeyi tayyedelim. Binaenaleyh buraya bir madde 
koymaya lüzum yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mevcut 
kanunun bu maksadı temin edip etmediği malum de
ğildir. Şimdi temin ediyor denmesi üzerine bu mad
deyi tayyetmek doğru değildir. Evvelemirde Encü
mene gitsin, tfitkikait yapalım. Kavanini ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine istiyoruz, 

REİS — Ziraat Encümeni bu maddeyi tayyeder
se mesele yoktur. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Evvelce mevcut olan 
bir kanunu bu madde ile teyid ediyoruz. 

SAKİR BEY (Çatalca) — O halde bu maddeyi 
kaldıralım. 

ALI RIZA BEY (Mardin) — Kalkabilir. 
REİS — Encümen maddenin tayyını kabul edi

yor, o halde madde tayyedilmiştir. 
Madde 6. — Müdafaai Milliye Vekaleti orduya 

veya remont-depolarına lazım dan hayvanatı, terci-
han memleket dahilinden ve hükümetin resmi veya 
şehadetnameli aygırlarına çektirilen kısraklardan do
ğan hayvanlar meyanmdan mubayaa eder. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Son de
rece dalgın olduğum halde yine kulağım işitti. (Re-
mont) nedir? 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Kulağın işitmez 
olaydı. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Kulağın 
işitmez olaydı diyor. Bu, Türk oğlu Türkün dilini 
yerin dibine batırmak istiyor. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Tabir fennidir, bey
nelmilel kullanılan bir kelimedir. 

REİS — Bir mütala var mı? Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Islah ve teksiri hayvanatın umur ve 
muamelâtı ile müessesatının idare ve teftişi münha
sıran Ziraat Vekâleti tarafından idare olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Islah ve teksiri hayvanat müfettiş
leri, hara, depo ve müessesatı saire müdür ve memu
rini fenniyesi, tanzim olunacak nizamnameye tevfi
kan Ziraat Vekâleti tarafından intihap ve tayin olu
nur. 

RASİH BEY (Antalya) — Bir sual soracağım, 
ayrıca teftiş için bir müfettiş mi bulundurulacaktor? 
Yoksa memleketteki Ziraat memuru ve Baytar Mü
fettişleri basitasıyla mı yapılacak? | 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Ba|ytar müfettişleri 
mevcuttur. Onlar vasıtasıyla yapacağız). 

RASİH BEY (Antalya) — Mevcut memurlar de
nilmeli ki... 

REİS — Maddeyi reyinize arz Ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.... 
Kabul edilmiştir. I 

Madde 9. — Hara, inekhane, aİıllar ve tecrübe 
istasyonları ve aygır depolarının mahalli tesis ve bun
larda teksir edilecek damızlık hayvknatm ve aygır 
depolarında bulundurulacak aygırların adediyle ne
vi ve ırk ve ecnasının ıslah ve teksir) usulünün tayini 
ve kavanin ve nizamat ve talimatnan^elerin tetkiki ve 
ol baptaki bütçenin ihzari mahiyetti tanzimi Ziraat 
Vekilinin riyaseti altında Müdafaai (Milliye Remont 
Müfettişi, Baytar Dairesi Reisi, SuVari Şube Reisi, 
Umuru Baytariye Müdürü Umumisi, Ziraat Müdü
rü Umumisi, ıslah ve teksiri hayvanat şubesi müdü
rü, Baytar Mektebi Alisi Zeotekni Muallimi ve Da
hiliye Vekâleti Idarei Mahalliyei Vilfyat Müdürü ve. 
Maliye Vekâleti Varidat Müdürü ijmumisi, Müda
faai Milliye, Ziraat ve Muvazenei 
leri azasından birer zattan mü 
siri hayvanat komisyonu âlisi tar; 
nur. 

aliye Encüraen-
ıslah ve tek-

icra ohı-

RASİH BEY (Antalya) — Çok | sarfiyat yapılıp 
muvaffak olunamayan mesailden birjsi de bu müza
kere etmekte odduğumuz kanunun taalluk ettiği iş
tir. İdarei Hususiyeler bu hususta çdk masraf etmiş
tir, idarei umumiyeler çok masraf etmiştir. İçimiz
de bilhassa idare memurluklarında bulunan arkadaş
lar çok iyi bilirler ki, takip edilen usulün nafi olma
ması itibariyle biç bir yerde bu, istenilen semereyi 
vermemiştir. Onun için sırf masraf | edip bir fayda 
ve netice alınmayan usul, sistem üzeninde Ziraat Ve
kâleti devam etmesin. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki, 
hepimizin dairei mtihabiyesinde birpr depo vardır. 
Burada aygırlar, boğalar ve merkepler bulunur. Fa
kat sıfat zamanı merkez civarında o da hayvan bu
lunursa bu hayvanlara inhisara ediyor, ve bütün se
ne yapılan masraf heder olup gidiyor. Onun için ba
na ameli bir şekil bulunmalı. Bu da, hayvan sahiple
rine alınacak boğaları vermekle olacaktır, en iyisi 
budur. Her halde bu sıfatm tamim ve tevsii içm 

9 — 
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hangi şekil icabediyorsa o şekilde tatbik etmelidir. 
• Bugünkü şekilde boğalar bulunduğu yerde ölüyor. 
Atlar da bulunduğu yerde ölmeye mahkûm kalıyor. 
Ayakları tutuk ve bir sene ahırlarda kalıyorlar, hiç 
bir.yerde de sıfata yetişemiyorlar. Ancak, bulunduk
ları merkez civarında 10 - 15 hayvan istifade eder-

. se ediyor, yoksa öylece kalıyor. Onun için bu husus
ta yapılacak teşkilat, sarfiyatı her halde müsmir kıla
bilmek için hayvanat, eshabına hayvanat vermek, 
Ziraat Vekâleti tarafından yalnız teftiş ve kontrol 
edilmek zannederim daha muvafık olur. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Efendim, bendeniz 
.bu dokuzuncu maddede tespit ediyen komisyonun 
esasen içtima edemeyeceğini görüyorum. Çünkü bu 

. komisyona Müdafaai Milliye, Ziraat ve Muvazenei 
Maliye Encümeni azalarından birer zat iştirak ediyor. 
Meclisi Âli, malumu âliniz altı ay hali içtimada de
ğildir/Binaenaleyh bu azaların, içtimalara altı ay 
muntazaman devam etmesi imkânı yoktur. 

İkincisi, komisyonu âli deniyor. Bu ali tabiri ne
reden çıktı, nereden doğdu anlamıyorum? 

Üçüncüsü, malumu âliniz bir cinsten olmayan şe
yin cem'i ve tarhı kabil değildir. Bendeniz bu aza
ları gayrı mütecanis görüyorum, bir cinsten değiller-

. dir. Mesela idarei mahalliye müdürü var, Varidat 
Müdürü var, şunlar var, Ziraat Vekili muhteremi 

'- bunları toplayamayacaktır. Binaenaleyh bu komis
yon hali içtimada bulunamayacaktır. Şu esbapla bu 
esbapla bütün kanun bu maddeye istinat ediyor. Bu 
komisyon hiç bir iş görmeyince tabiatiyle bu kanu
nun da manası kalmayacaktır. Yani kabiliyeti tatbi-
kiyesi olmayacaktır. Bu komisyonu âli tabirini niçin 
koydular bilmiyorum. 

BAYTAR MÜDÜRÜ UMUMİSİ — Beyefendi, 
bu maddeye itiraz buyurdular. Mütemadi içtima ede
ceğini farz ederek şey ediyor. Halbuki bu bir sene 
zarfında yapılmış olan ıslahı hayvanat hakkında ve
rilecek olan raporlar dairei aidesinde tespit edilecek, 
tespit edildikten sonra bu Meclise arz edilecektir ve 
•bu Meclis bir senede iki veyahut üç gün içtima ede
cektir. O üç gün zarfında memleketimizde ıslahı hay
vanat hakkında ne kadar icraat varsa bunları tespit 
edecek ve o vilâyete onları sevk edecek ve onların 
hayvanlara ihtiyacı varsa onları tespit edecek ve o 

• vilâyete onları sevk etmek ve onların bütçesini tas
dik etmekle mükelleftir. Bunun için beyefendinin 
buyurdukları gibi, bu Meclis içtima edemeyecek ta-

; biri zannederim ki, varit olamaz. 

TAHSİN BEY (Ardahan) ~ Ali tabiri nereden 
çıkıyor? - '•• 

BAYTAR MÜDÜRÜ UMUMİSİ — O tabiri si
lebilirsiniz, 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. 
Riyaseti Celileye 

Ulviyet Büyük Millet Meclisine has olmak lazım
dır. Her hangi bir komisyona da bu sıfat verilirse 
Meclise bir şey kalmaz. 

Maddeden (âli) tabirinin tayyını teklif ederim. 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Riyaseti Celileye 

Şifahen arz ettiğim esbap dolayısıyla dokuzuncu 
madde ile müteakip maddelerin tekrar Ziraat Encü
menine tevdiini arz ve teklif eylerim. 

Ardahan 
Tahsin 

REİS — Efendim, Tahsin Beyin takririni reye 
vaz ediyorum. Bu takriri nazarı dikkate alanlar el 
kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... 
Nazarı dikkate alınmıştır. Bu madde ile müteakip 
maddeleri Encümene veriyoruz. 

Efendim, tercihan ve müstacelen müzakeresine 
karar verdiğiniz kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

3. — Mugayiri ahlak neşriyatın men'i tedavülü 
hakkında beynelmilel konferansça kabul edilen mu
kavelenin tasdikine dair (1/957) numaralı kanun lâ
yihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 
201) (*) 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında bir mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Mad
delere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Mugayiri Ahlâk Neşriyatın Men'i Tedavülü Hak
kında Beynelmilel Konferansça Kabul Edilen Mu

kavelenamenin Tasdikine Dair Kanun 

Madde 1. — Mugayiri edep ve haya neşriyatın 
men'i tedavül ve ticareti hakkında Cenevre'de inikat 
eden beynelmilel konferansta tanzim edilen 12 Eylül 
1923 tarihli mukavelename kabul ve tasvip edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 2. — Bu kanunun icrasına Heyeti Vekile 
memurdur. 

(*) 201 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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"-'" SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Tarihi 
neşrinden bahsedilmiyor, acaba neden yazılmamıştır? 

HARİCİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞÜKRÜ 
KAYA BEY (Menteşe) — Eğer Meclisi âli kabul 
ederse inikat tarihinden olsun, mukavelât ve muahe-
dat akdi Meclisi âliye aittir. Onun için o madde kon
mamıştır. Eğer bu kaydı koymuş olsaydık, tarihi ak
dinden itibaren deseydik, Meclisi Âlinin salahiyetline 
tecavüz edilmiş olurdu. Onun için ister tarihi inikat
tan itibaren densin, ister tarihi neşrinden itibaren 
densin. Mamafih tarihi neşrinden muteberdir denile
bilir. 

REİS — Efendim, Encümen teklif ediyor mu? 
ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Ediyoruz 

efendim. 
Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber

dir. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme

yenlerel kaldırsın... Kabul ed'ldi. 
Madde 3. — Bu kanunun icrasına Heyeti Vekile 

memurdur. 
RElS - - Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme

yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Kanunun he
yeti umumiyesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. —• Trabzon Mebusu Abdullah ve Antalya Me
busu Ahmet Saki Beylerin; Tekaüt maaşı ile mual
limlik maaşının bir zat uhdesinde içtima edebilmesi 
hakkında (2/564) numaralı teklifi kanunisi ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 223) 
(*) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu kanunda tekaüt maaşı ile muallimlik ve müder
rislik, doktorluk, baytarlık, eczacılık maaşlarının bir 
zat uhdesinde içtima edebileceğine dair serlevha var. 
Şimdi Memurin Kanunu çıkardık. Evvelce mütekait 
bir memur her hangi bir memuriyet kabul ederse 
muvakkaten tekaüt maaşı 'kesiliyor ve memuriyetin 
devam ettiği müddetçe aidatı tekaüdiye verdiği hal
de bilâhara tekaüt maaşına bir şey zammolunmuyor-
du. 

Son kabul ettiğimiz bir kanunda mütekait bir me
mur bir hizmet kabul eder de bilâhara o hizmeti terk 
ederse ve tekaüde avdet ederse, son aldığı maaşın te-

(*) 223 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

fcaüdiyesi hesap edilerek tekaüt • maaşına zammolu-
nur, - -

Kanun umumidir, umumuna şamildir. Muallim, 
müderris, doktor, eczacı, baytar şu 'kelimenin dairei 
şümulündedir. Şu halde Memurin Kanununun esası 
mucibince muallimliği kabul ederlerde, avdetlerinde 
yani tekaütlüğe rücularında maaşlarma zammolunur. 

Yeniden bir kanuna ne lüzum vajrdır? Bunu anla
mıyorum. Esasen Memurin Kanunu! bunu halletmiş-
tıir. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK B$Y (Çankırı) — 
Efendim, bu madde geçen «ene Mujvazene Konunu-
na tezyil edilmiş bir maddeden neş'pt ediyor. Orada 
1340 senesi nihayetine, kadar her ne meslekten olur
sa olsun tekaüt edilenler muallimliğe, baytarlığa, ta
bipliğe tayin; edildiği zaman da tekaüt maaşları ke
silmezdi. Bundan Divanı Muhasebat foıir şüpheye düş
müştü, 1340'dan sonra böyle bir yazifeye tayinleri 
halinde tekaüt maaşları kesilir mariası çıkar. Bunu 
tavzih etmek için arkadaşlanmıziın teklifi üzerine bu 
maddeyi tespit ettik. Yalnız Süleymjan Sırrı Bey ar
kadaşımızın buyurduğu gibi, tekaüt lolan bir zat ye
ni bir vazifeye girdiği zaman, o vazifede muayyen 
olan maaş üzerinden, tekaüdünü bırakarak çalışma
sını arzu etmez. Askeri bir tabip 40 { 50 lira ile teka
üt olmuştur. Esas maaşı tekrar on beş lira maaş üze
rinden muvazzaf olamaz. Bu ihtiyacın doğurduğu bir 
kanundur. Ücret olarak kabul ediliyor, maaşı kesil
meyecektir. 

Mekteplerin muallime, belediyeler ve idarei tıu-
süsiy elerin erbabı fenne olan ihtiyaçları bu suretle 
tatmin edilecektir. (Doğru sesleri) i 

REFET BEY (Urfa) — Maddede, muallimlikle 
mütekait kelimeleri arasında bir (vje) ilavesi lazım
dır. 

REİS — Müsaade ediniz, madde 

Tekaüt Maaşı île Muallim ve Müderrislik, 
Eczacı ve Baytarlık Maaşlarının Bir 

İçtima Edebileceğine Dair 

okunsun. 

Doktor, 
Zat Uhdesinde 

Kanun 

Birinci Madde — Her ne meslekten olursa olsun 
bilumum mütekaidinden muallimliğe ve mütekait ta
bip, eczacı ve baytarlardan hükümeti, idarei hususiye 
ve belediye tababet ve eczacılık ve b|aytarlıiklarıha ta
yin olunanların tekaüt maaşları kesilmez. Ancak, o 
memuriyetin mebdei maaş ve tahsisatı fevkalade mec
muu kendi tertiplerinden ücret olarak verilir ve ye
kûnu üzerinden tevkif atı lazımeye tabi tutulur. 

REİS — Ve mütekait tabip, eczacı ilh... Yani bir 
vav ilave ediyoruz. | 
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ZİYA BEY (Çorum) — Mühendis ve kondoktörü 
istihdaf eden kelimeler yoktur. 

REİS — Bİr takrir veriniz. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Alelumum mütekaidin. 
Riyaseti Celileye 

Maddeye mühendis ve kondüktörlerin de ilavesini 
teklif eylerim. 

Antalya 
Rasih 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Efendim, Encümen kabul ediyor. 

REİS — O halde madde şu şekli alıyor : Her ne 
meslekten olursa olsun bilumum mütekaidinden mual
limliğe ve mütekait tabip, eczacı, baytar, mühendis 
ve kondüktörlerden hükümet, idareli hususiye ve be
lediye tababet ve eczacılık ve baytarlık, mühendislik 
ve kondüktörlüklerine tayin olunanların tekaüt maaş
ları kesilmez. Ancak, o memuriyetin mebdei maaş 
ve tahsisatı fevkaladeleri mecmuu kendi tertiplerinden 
ücret olarak verilir ve yekûnu üzerinden tevkifatı la-
zımeye tabi tutulur. 

Maddeyi bu suretle reye vaz ediyorum, kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edildi. 

İkinci Madde — 1341 Muvazenei Umumiye Ka
nununun 39 ncu maddesi ilga edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun ahkamını ic
raya Maliye, Dahiliye, Maarif, Sıhhiye ve Ziraat ve
killeri memurdur. 

(Nafıayı da koyalım sesleri) 

REİS — O halde madde şöyle olur. İşbu kanu
nun ahkâmım icraya Maliye, Dahiliye, Maarif, Sıh
hiye, Ziraat ve Nafıa vekilleri memurdur. 

Maddeyi bu suretle kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY dTrafezon) — 
Efendim, mütekaitlerin mensup oklukları vekaletlerle 
alakası kalmamıştır ki; 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozuk) — Efendim, 
birinci maddeye bir kaç kelime ilave edildi. Madde

nin siyaku sibakını temin için Encümene verilsin, 
Encümen tashih ettikten sonra Heyeti Umumiyesi re
ye konulsun daha muvafık olur. 

REİS — Madde şu şekilde olmuştur : 
Her ne meslekten olursa olsun, bilumum mütekai

dinden muallimliğe ve mütekait tabip, eczacı, baytar, 
mühendis ve kondüktörlerden hükümet, idarei husu^ 
siye ve belediye tababet ve eczacılık ve baytarlık, mü
hendislik, kondüktörlüklerine tayin olunanların tekaüt 
maaşları kesilmez... ilh. 

ZİYA BEY (Çorum) — Efendim, mühendis ve 
kondüktör yerine fen memuru denilse daha iyi olur* 

REİS — Efendim, madde kabul edilmiştir. Efen
dim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmeyen
ler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

Efendim, bundan evvel reyinize arz edilen ka
nunlara reylerini vermeyen varsa lütfen versinler, 
İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Efendim, bugün müstacelen ve tercihan müzake
resine karar verdiğiniz ruznamenin 19 ncu numara-
sındaki layihanın müzakeresine geçiyoruz. 

5. — Mektep kitaplarının asgari posta ücretine ta
bi tutulması hakkında (1/946) numaralı kanun layi
hası ve Posta ve Telgraf ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. (Sıra No. : 224) (1) 

RES — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mıdır? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

26 Teşrinisani 1339 Tarihli Posta Kanununun 12 nci 
Maddesi Zeylinin Tadiline Dair Kanun 

Birinci Madde — 26 Teşrinisani 1339 tarihli Pos
ta Kanununun 12 nci maddesi zeyli berveçhiati tadil 
edilmiştir. 

Maarif Vekaletince mekteplerde tedrisi kabul ve 
listesi Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesine tev
di edilen kitapların beher elli gramı ve küsurundan 
on para posta ücreti istiyfa olunur. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efen
dim... Kanunun 12 nci maddesine fıkrai atiye tezyil 
edilmiştir, şeklinde olacaktır, 

(1) 224 Sıra No. lu matbua zapttn sonuna mer
buttur. 
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ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, ben
deniz de aynı şeyi söyleyecektim. Posta Encümeninin 
teklifine muadildir. Zaten diğer bir kanunla fıkrai 
atiye lağvedilmiştir. 

REİS — Efendim, maddeyi Muvazenei Maliye 
Encümeninin tashihi suretinde reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsnı... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Dahiliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

(Maliye VekiU de lazımdır sesleri) 

REİS — O halde madde şöyle oluyor : Bu kanu
nun ahkâmım icraya Maliye, Dahiliye ve Maarif Ve
killeri' memurdur. Maddeyi bu şekilde kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, Kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

MUSTAFA ABDÜLHALtK BEY (Çankırı) — 
Efendim, ruznamenin dördüncü maddesindeki resmi 
munzam pullarının ilga ve el ilanlarına ait resmin yir
mi paraya tenzili hakkındaki Kanunun biran evvel 
müzakeresini istirham ediyorum. Bu, halkın lehine 
bir kanundur. Esasen ikinci müzakeresidir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Efendim, ruznamenin 
üçüncü numarasında tapu dairelerinin mühim bir işi 
var, bunu biran evvel müzakere edelim. 

REİS — Efendim, o numaradaki layihayi kanuni-
yenin biran evvel müzakeresi için bir de takrir vardır. 

5. — Malatya Mebusu Reşit Beyin ruznamenin 
üçüncü maddesindeki layihanın tercihan müzakeresi
ne dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin üçüncü numarasındaki layihai kanu-

niyenin tercihan müzakeresini teklif ederim. 
Malatya 

Reşit 
REİS — Efendim, zaten sıra bu kanuna gelmiş

tir. Şimdi müzakere edeceğiz. Onun için takriri reye 
koymaya hacet yoktur. 

6. — Tapu dairelerinin kayıt ye malumatı haricin* 
de elden ele geçmiş emvali gayrimenkulenin tapu se* 
nedine raptı hakkında (1/963) numaralı kanun layi' 
hası ve Tapu Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 208 (1) 

REİS — Müzakeresine geçiyoruz. 
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA REFİK BEY 

(Konya) — Efendim, bu kanunun teşrinievvelde mev
kii meriyete konacak olan Kanunu Medeninin bazı 
maddeleriyle irtibatı vardır. Bu layiha Adliye Encü
menine hiç uğramamıştır. Binaenaleyh bir kere de Ad
liye Encümenine tevdiini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, bu layihai kanuniyenin bir ke
re de Adliye Encümenine tevdii, Adliye Encümeni ta
rafından teklif olunmaktadır. Bu teklifi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh bu layihai kahuniyeyi Adliye 
Encümenine veriyoruz. 

7. — Resmi munzam pullarının ilga ve el ilanla
rına ait resmin yirmi paraya tenzili hakkında (1/858) 
numaralı kanun layihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. (2) 

REİS — İkinci müzakeresini yapacağız. 
Resmi Munzam Pullarının İlgasına ve El İlanlarına 

Ait Resmin Yirmi Paraya Tenziline Dair Kanun 
Birinci Madde — Damga Kanununun dokuzuncu 

faslında muharrer munzam resimlere mahsus pullar 
mülgadır. 

Munzam resimler için de diğer damga ve hazine 
pulları istimal olunur. 

REİS — Efendüım, Kanunun ikinci müzakeresidir. 
Bir tadil teklifi de yoktur. Birinci maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen et kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Damga Kanununun 77 nci mad
desi ahkâmı mülgadır. 

REİS — Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü Madde — Damga Kanutranun dokuzun
cu maddesinin 91 nci fıkrasında zikrolunan ilanların 
3 Mart 1341 tarihli Kanun ile 1341 senei maliyesi 
Muvazene! Umumiye Kanununun 28 nci maddesi 
mucibince, bir kuruşa iblağ edilen mükellefiyeti yir
mi paraya tenzil olunmuştur. 

(1) 208 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

(2) Birinci müzakeresi 97 nci içtima zabıt çeri-
desindedir. 

13 — 
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REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir, . 

Dördüncü Madde — Bu kanun her mahalde neş
ri tarihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti 
arasında 30 Kanunusani 1926 tarihinde tanzim ve im
za edilen muhadenet' muahedenamesinin tasdiki hak
kında (11879) numaralı kanun layihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatası. ((Sıra No. : 168) (1) 

REİS — Bu layihanın müstaceliyetle ve tercihan 
müzakeresi Encümen tarafından teklif edilmektedir. 
Bu teklifi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mıdır 
efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında 
30 Kanunusani 1926 Tarihinde Tanzim ve İmza Olu
nan Muhadenet Muahedenamesinin Tasdikine Dair 

Kanun 

Madde 1. -— (Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cum
huriyeti arasında 30 Kanunusani 1926 tarihinde Ro-
ma'da imza olunan Muhadenet Muahedenamesi ka
bul ve tasdik olunmuştur. 
. ZÜLFİ BEY (Diyarbekir) — Efendim bu, Şili Hü
kümetinin Parlamentosundan geçmiş midir? 

HARİCİYE ENCÜMENİ REİSİ ŞÜKRÜ KAYA 
BEY (Menteşe) — Efendim, Şili. Parlamentosundan 
geçsin, geçmesin, Meclisi Âli tasdik edebilir.. 

REİS — Encümen malumattar mıdır efendim? 
ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Encümen ma

lumattar değildir efendim,. 

. (1) 168 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

REİS — Efendim, maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın..; Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesi tayini esami 
ile reye vaz edilecektir. Kabul edenler beyaz, kabul 
etmeyenler kırmızı rey varakaları vereceklerdir. 

6. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, ruz-
namenin 14 ncü maddesindeki layihanın tercihan ve 
müstacelen müzakeresine dair takriri. 

REİS — Bir takrir vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin 14 numarasında mukayyet layiha çok 

mühimdir. Tercihan ve müstacelen müzakeresini tek
lif eylerim. 

Bözok 
Süleyman Sırrı 

REİS — Ruznamenin 14 ncü maddesindeki em
vali gayrimenkul e tadilat komisyonlarının sureti teş
kili hakkındaki layihanın müstacelen ve tercihar mü
zakeresi teklif olunuyor. Bu teklifi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

9. — Emvali gayrimenkule tadilat komisyonları
nın sureti teşkili hakkında (1/928) numaralı kânun 
layihası ve Dahiliye ve Kav anini Maliye Encümeni 
mazbatası. (Sıra No. : 212) (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Emvali Gayrimekule Tadilat Komisyonlarının Sureti 
Teşkili Hakkında Kanun 

Madde 1. —Emvali gayrimenkuleye ait mükel
lefiyet matrahlarıhdafci harekâtın vergi kuyudunda is
tilzam ettiği tadilatı ifa ile mükellef komisyonlar, 

(1) 212 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

_ 14 — 
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vilayet ve kaza merkezlerinde varidat kâtibinin riya
seti tahtında biri idare - heyeti, diğeri cemiyeti umu
miye veya mecalisi belediye tarafından hariçten in
tihap olunacak iki azadan mürekkeptir. 

Tahakkuk şuabatı mevcut olan mahallerde tadi
lat komisyonlarına tahakkuk memuru riyaset eder. 

Köylere ait emvali gayrimenkule vergilerinin ta
dilatı, tahakkuk memuru muavini veya varidat kâti
binin riyaseti tahtında olmak üzere köy ihtiyar mec
lisi meyanından müntehap bir azadan mürekkep ko
misyon marifetiyle icra olunur. 

REÎS — Söz isteyen yar mı? 
EYÜP ŞABRÎ BEY (Konya) — Bir sual soraca

ğım efendim, komisyonun azalarından birisi idare 
heyeti, diğeri cemiyeti umumiye veya mecalisi bele
diye tarafından deniyor. Cemiyeti umumiye olmayan 
yerlerde mi mecalisi idareden aza olacak? 

" SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
hükümetten gelen layiha aynen kabul edilmiştir. Şu 
hâlde cemiyeti umumiye müteşekkil olduğu bir şıra
ya tesadüf ederse cemiyeti umumiyeden, cemiyeti 
umumiye müteşekkil değilse mecalisi idare tarafından 
olacaktır. 

CAVlT BEY (Diyarbekir) — Efendim, maddede 
varidat kâtibinin riyaseti altında deniyor. Bunu nasıl 
tecviz ediyorlar, anlamak istiyorum. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Varidat kâtibi
nin bulunduğu yerde, varidat kâtibi reis olacaktır. 

REİS — Efendim, maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tadilat komisyonlarının mukarrera-
tına vujku bulacak itirazatı istinaf en tetkik ile mükel
lef komisyonlar, vilayet ve kaza merkezlerinde mal 
memurunun riyaseti tahtında olmak üzere, ikisi ida
re heyetince hariçten ve ikisi cemiyeti umumiyei be
lediye veya belediye meclisi azası meyanından ve mez
kûr iıeyat ve mecalis tarafından müntehap dört aza
dan terekküp eder. 
..REİS — ikinci maddeyi aynen kabul .edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
dın.... Kabul edilmiştir. 
, 'Madde 3. -— Tadil ve istinaf komisyonlarının ce

miyeti umumiye veya mecalisi belediyeden-müntehap 
azası, her senei maliye iptidasında yeniden intihap olu-
_!iuı\ Aynı azanın .ertesi sene intihabr caizdir. 

REÎS — Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Arazinin tahriri umuimisi ile mükel? 
lef komisyonlar, Maliye Vekâletince tâyin kılman bir 
reis ve bir aza ile meclisi idare heyetince hariçten ve 
belediye heyetince azası meyanından j intihap kılınan; 
birer azadan mürekkeptir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyjen var mı efen
dim? ,j 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — JEf endim, mad-: 

dede (...Meclisi idare heyetince... ilh.i.) deniyor. Bu,. 
Meclisi idare değil, (Mahalli idare heyetince), olacak
tır. (Mahalli heyet sesleri) i 

REÎS —" Maddeyi bu suretle kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 14 Haziran 1326 tatihli Müsakka
fat Vergisi Kanunu ile 15 Eylül 132^ tarihli tahriri 
müsakkafat, 2 Nisan 1329 tarihli ana^efteri, 1302 ta
rihli Emlâk Vergisi nizamnameleri il^ mevaddı mu
adelelerinde mezkûr bulunan itiraz müddetleri, tarihi 
tebliğinden itibaren on beş güne tenjzil olunmuştur. 
Ahkâmı mezkûrenin tayin ettikleri jusul dairesinde 
on beş-gün zarfında itiraz olunmayan]mukarrerat ik
tisabı katiyet eder. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyjen var mı efen
dim? j 

ABDULLAH BEY (Trabzon) - j - Efendim, her 
hangi bir nizamnamedeki müddetin tenzilinden bâh-
solunuyor. Halbuki kanunun tahririnde eğer zeyl su
retiyle olursa, bu ibare kullanılmakdoğrudur. -pakat 
mademki resen bir kanundur, tenzil fleğil, doğrudan 
doğruya on beş gün demek lazımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozolj) — Nizamna
melerin hükmü, el'an kanun mahiyetjnde olarak ba
kidir. Binâenaleyh kanunun diğer mjevaddı da var
dır. Her halde bir maddesine ait olan müddet, bu 
kanunla tenzil edilmiş oluyor. f 

REÎS — Yani, Encümen bir tadilat yapmıyor, 
öyle mi? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozokj) — Evet efen
dim, • ;'• ,| . •_••. 

REÎS — Efendim, beşinci maddejyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul elpıeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. | . 

Madde 6. — İstinaf komisyonlarıma ahkâmı mah
susa mucibince vukubulacak itirazatııjı temyizen, ma
halli tetkiki, 14 Haziran 1326 tarihli Müsakkafat 
Vergisi Kanununun 22 nci maddesi (mucibince, Ma* 
liye Vekâletinde müteşekkil merkez | komisyonudur. 
Merkez Komisyonunca müttehaz rnıjkarrerat bizati-
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hi lazımülicradır. Ancak, hilâfınizam vaki olan tah-
minat hakkındaki mukarrerat fesholunabilir. 

REÎS — Altıncı maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Tahrir ve tadili istinaf komisyon
ları için idare heyeti ve cemiyeti umumiye veya Mec
lisi belediyeden müntehap azadan her hangi biri iç
timaa devam etmez veya intihabında teahhürat vaki 
olursa, ekseriyetle içtimaa devam ve ittihazı mukar
rerat ederler. 

Köy ihtiyar meclisince aza intihap olunmaz ve
ya müntehap aza içtimaa gelmezse reis, köy halkın
dan birini onun yerine ikame ederek tadilatı ifa ey
ler. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — istinaf ke
limesinin başına bir (ve) ilave edilecektir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.., Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 1302 tarihli Emlâk Vergisi Nizam
namesi ile 1326 tarihli Müsakkafat Kanununun ve 
1326 tarihli Tahriri Umumi ve 1329 tarihli Anadef-
teri nizamnamelerinin işbu mevadda mugayir ahkâ
mı mülgadır. 

REÎS — Sekizinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REÎS — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunun icrasına Maliye ve Da
hiliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Onuncu maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunlara rey vermeyenler varsa lütfen 
rey versinler. İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuş
tur efendim. 

Efendim, ruznamenin (6) ncı maddesindeki maz
batanın müzakeresine geçiyoruz. 

10. — Firar edip, derdest edilen memurların ma-
asatı hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden ge
len (3/37) numaralı tezkere ve Müdafaai Milliye ve 
Adliye ve Kavanini Maliye encümenleri mazbatala
rı. (Sıra No. : 188) (1) 

{Kavaniıni Maliye Encümeni mazbatası okundu.) 
REÎS — Encümen mazbatasını reyinize arz ediyo

rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Paşa Haz

retleri, Kavanini Maliye Encümeni, aynen Müda
faai Milliye Encümeninin nıoktai nazariını kabul et
miştir. Lütfen o da okunursa daha iyi olur. 

REİS —'Mazbata tabı ve tevzi edilmiştir ve her
kes okumuştur. (Reye sesleri) Sonra Adliye Encüme
ninin mazbatası da vardır. Mazbatayı kalbul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin, ruzj 

namenin on dördüncü maddesindeki Evkaf Müdüri-
yetince Ankara'da inşa edilecek akarata ait kanun 
lâyihasının tercihan ve müsiacelen müzakeresine dair 
takriri. 

REÎS — Bir takrir vardır, okunacaktır efendim. 
Riyaseti Celileye 

Ruznamenin on birinci numarasında Evkaf Mü-
düriyetince Ankara'da inşa edilecek hayrat ve akaret 
için bir milyon liranın sarfma dair olan kanunun bu
gün tercihan ve müstacelen müzakeresini teklif ede
rim. 

Burdur 
Hüseyin Baki 

REÎS — Bu teklifi reyinize arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Ruznamenin 
on birinci maddesine geçiyoruz efendim. 

11. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince Anka
ra'da inşa edilecek hayrat ve akarat için bir milyon 
liranın sarfına mezuniyet itası hakkında (1/872) nu* 
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. (Sıra No. : 205) (2) 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

(7) 188 Sıra Na lu matbua zaptın sonuna mer* 
buttur. 

(2) 205 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer-
buttur. 
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Evkaf Müdiriyeti Umumiyesince Ankara'da tnşs> Edi
lecek Hayrat ve Akarat îçin Bir Milyon Lira Tahsisine 

Dair Kanun 
Birinci Madde — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesin

ce Ankara'da inşa edilecek hayrat ve akarat için 1926 
ve 1927 senelerinde sarf edilmek üzere bir milyon li
ra tahsis kılınmıştır. 

REÎS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince tahsis 
edilen mebaliğin mecmuunu ve senevi tediye miktarı 
da bütçede mevzu tahsisat derecesini tecavüz etmemek 
üzere Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi İcra Vekilleri He
yeti kararıyla taahhüdata girişmeye mezundur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.*.. Ka 
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyor om. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Başvekil memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

. Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul et
meyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

12. — Tarife Kanununun tefsiri hakkında İcra Ve
killeri Heyeti Riyasetinden gelen (3/83) numaralı tez
kere ve reddine dair Kavanini Maliye Encümeni maz
batası. (Sıra No. : 189) (1) 

(Mazbata okundu) 
REİS — Efendim, Encümen mazbatasını reyinize 

arz ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

13. — Tekâlifi milliye suretiyle alınan hayvanat
tan telef olanlar bedelatının tazmin olunup olunma
yacağının tefsiri hakkında îcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden gelen (3/63) numaralı tezkere ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 179) (2) 

(1) 189 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

(2) 179 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

(Fikraü Tefsiriye) 
Tekâlifi milliye suretiyle vazifesini ifa veya ücret

siz olarak eşyayı askeriye nakledenlerin kendi sun'u 
taksiri olmaksızın esnayı vazifede telef olan hayvanat 
23 Kanunuevvel 1331 tarihli Kanun veçhile bedeli 
tazmin verilir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Müsaade buyurur mu
sunuz, cümlede biraz düşüklük var. Hayvanat bedeli, 
23 Kanunuevvel 1331 tarihli Kanun mucibince tazmin 
edilir demek lazımdır. Halbuki burada hayvanat 23 
Kanunuevvel 1331 tarihli Kanun veçhile bedeü taz
min verilir diyor. 

REİS — Hayvanat bedeli, 23 Kaıunuevvel 1333 
tarihli Kanun mucibince tazmin edilir. Yani, (hayva
nat) kelimesinden sonra (bedeli) kelimesini koyuyo
ruz ve bedeli tazmin yerine tazmin edilir diyoruz. Fık
rayı bu suretle tashih ettik. Encümenin bir mütalaası 
var mı? j 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozokj) — Hay hay, 
daha sarih olur. 

REİS — Fıkrai tefsiriyeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

tef Sı 
14. —r- Sanayi ve Maadin Bankası 

dinci maddesinin (A) fıkrasının 
(3/639) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
Dahiliye Encümenleri mazbataları. (Si 
ilave (1) 

Kanununun ye-
iri hakkında 
ve Ticaret ve 

No. : 155'e ı/a 

(Dahiliye Encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Encümen mazbatasını reyinize arz edi

yorum. Kabul edenler el kaldırsın,.. K[abul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

15. — 1341 senesi Muvazenei UMumiye Kanu
nunun 32 nci maddesine bir fıkra tezyili hakkında 
(1/940) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 206) (II) 

REİS — Bu kanunun müzakeresine 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyeıjı 

ZÜLFİ BEY (Diyarbakır) — 1341 
tir, tekrar ona lüzum yoktur. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY 
Efendim, orada o seneye mahsus olan 
atiyi de ihtiva ettiği için devlet yolları 

(I) 155'e ilave matbua zaptın soımna merbut
tur, evveliyatı doksan beşinci içtimadac'ır. 

(II) 206 Sıra No, lu matbua zaptın^ sonuna mer
buttur. 

geçiyoruz. 
var mı? 

senesi bitmiş-

(Çankırı) — 
değil, hükmü 

ve cesim köp-
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rüler hakkında verilecek tahsisat ve yapılacak mua
mele vardır. Madde okunursa tavazzuh eder. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) maddelere geçilmesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın.... Kalbul etmeyenler elleri
ni kaldırsın... Kalbul edilmiştir, 
1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 32 nci 

Maddesine Bir Fıkra Tezyili Hakkında Kanun. 
Madde 1. — 1341 Muvazenei Umumiye Kanunu

nun 32 nci maddesine fıkrai atiye tezyil edilmiştir. 
Ancak devlet yolları ve cesim köprüler ve su iş

lerine müteallik mukavelatın tcra Vekilleri Heyeti 
karariyle senei âtiyeye teşmili caiz ise de bu suretle 
senei âtiye bütçesinden mahsup, ve tesviye edilecek1 

miktarın haddi azamı emsali hidemat için senei ce-
riye bütçesine mevzu tahsisatın nısfım tecavüz ede
mez. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde -2. — Bu kanun 1341 senei maliyesi ipti
dasından muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

16. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin, Mülki
ye Tekaüt Kanununun 19 ncu maddesinin son fıkra
sının tefsiri hakkında (4/294) numaralı takriri ve Ka-
vanini Maliye Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 210) 
d) 

(Mazbata okundu) 
REÎS — Encümen mazbatasını reyinize arz edi

yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Efendim, tayini esami ile reye konulan 
kanuna rey vermeyen varsa lütfen reylerini versin
ler. Arâ istihsali hitam bulmuştur. 

8. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmi Beyin, Ruz-
namenin 17 nci maddesindeki tefsirin müzakere edil
mesine dair takriri. 

(1) 210 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur, 

Riyaseti Celiieye 
Ruznamenin 17 nci maddesindeki tefsirin müza

keresini teklif ederim. 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

REÎS — Teklifi kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş-
tır. 

17. — Mükellefiyeti Askeriye Vergisi Kanunu
nun tefsiri hakkında (3/66) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 
(Sıra No. : 218) (1) 

Fıkrai Tefsiriye 
Mükellefiyeti Ziraiye heyetlerinde aza bulunan

lar müecceliyeti askeriye vergilerini 20 Temmuz 1338 
tarihli Kanundaki derecata göre verirler. 

REÎS — Efendim, fıkrai tefsiriyeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, tayini esami ile reye vaz edilmiş olan 
kanunların neticesini tebliğ edeceğim. Neticeyi arayı 
tebliğ edeceğim. 

Hava sınıfı mensubinine verilecek zamaim ve taz
minat hakkındaki kanun ikinci defa olarak reyinize 
arz edilmiştir. (125) zat reye iştirak etmiştir. (125) i 
kabuldür. Kanun (125) reyle kabul edilmiştir. 

Ankara ve İstanbul'daki Askeri inzibat kıtaatı 
küçük zabitan ve efradına müteferrika verilmesi hak
kındaki kanun ikinci defa reye arz edilmiştir. (117) 
zat reye iştirak etmiştir. (117) si de kabuldür. O hal
de kanun ikinci defa reye vaz edildiğinden (117) rey 
ile kabul edilmiştir. 

Trablusgarp, Balkan, Harbi Umumi ve istiklali 
milli muharebatında şehid olan erkân, ümera ve za
bitan ile mensubini askeriyenin bazı borçlarının af
fına dair 2 Kânunuevvel 1341 tarihli kanunun birinci 
maddesine bir fıkra tezyili hakkındaki kanun ikinci 
defa olarak reyinize arz edilmiştir. Bu kanuna 124 
zat rey vermiştir. (123) kabul, (1) müstenkif vardır. 
Kanun (123) rey ile kabul edilmiştir. 

Orman Nizamnamesinin (16) nci maddesi muci
bince alınacak yaylakiye resminin ilgasına dair ka
nun ikinci defa reyinize arz edilmiştir. Bu kanuna 
(120) zat rey vermiştir. (116) kabul, (3) ret, (1) müs
tenkif vardır. Şu halde kanun (116) rey ile kabul 
edilmiştir. 

(1) 218 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti arasın
da 30 Kânunisani 1926 tarihinde tanzim ve imza edi
len muhadenet muahedesinin tasdiki hakkındaki ka
nuna (76) zat rey vermiştir. (76) sı da kabuldür, mu
amele tamam değildir. İkinci defa reyinize arz edile
cektir. 

Resmi Munzam pullarının ilgasına ve el ilanları
na ait resmin yirmi para tenzili hakkındaki kanuna 
(73) zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamam de
ğildir. ikinci defa reyinize arz edilecektir. 

Tekaüt maaşı ile muallim ve müderrislik, doktor, 
eczacı, baytar, mühendis ve kondüktörlük maaşının 
bir zat uhdesinde içtima edebileceği hakkındaki ka

nuna (85) zat rey vermiştir. Muamele tamam değil
dir. ikinci defa olarak reyinize arz edilecektir. 

26 Teşrinisani 1339 tarihli Posta Kanununun 12 
nci maddesi zeylinin tadiline dairj kanuna (80) zat 
reye iştirak etmiştir. Muamele tamam değildir. Ka
nun ikinci defa reyinize arz edilecektir. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesirice Ankara'da inşa 
edilecek hayrat ve akarat için bir (milyon lira tahsisi
ne dair kanuna (67) zat reye iştirak etmiştir. (58) ka
bul, (9) ret vardır. Muamele tamahı değildir. Kanun 
ikinci defa reyinize arz edilecektir. 

Yarın saat 14.00'te içtima etmejc üzere celseyi ta
til ediyorum, 

Hitamı Müzakerat; Saatj: 00.00 
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Hava Sınıfı Mensubinine Yerilecek Zamaim ve Tazminat Hakkındaki 
Neticesi 

Kanunun İkinci Defa Reye Yazı 

(Kanun Kabul edilmiştir.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet UM B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B M. UXCt>l< ±J* 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galb B, 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nârni B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

287 
125 
125 
— 

161 
1 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B-. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavıit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 

Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdulhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GİRESUN 

Tahir B. 
TflTl A T"\ T^ A İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B, 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekıir Paşa 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 

Münir B. 
Osmanzade Hamdi B 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabdt B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
İsmet Paşa 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
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MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Ilyas Sami B. 

NİĞDE 
Halt B, 

ORDU 
Faik B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M) 
Zamir B. (M) 
AFYONKARAHlSAR 

Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M) 
Ruşen Eşref B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet fi. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi fi. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M) 
Şefik B. (M) 

BlGA 
Mehmet B. (M) 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. 

I : 112 1.6 
Hamdi B. 
Reoai B. 

RtZE 
Ali fi. 
Fuat B. 

SİİRT 
Halil Hulki fi. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Ziyaettin B. 

.1926 C J 1 

SİVEREK 
Mahmut B. 
ŞARKI KARAHİSAR 

Ali Sururi B. 
TOKAT 

Bekir Sami B. 
Emin B. 
Mustafa Vasfii B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 
BURDUR 

Mustafa Şeref B. 
BURSA 

Osman Nuri B. (M) 
Refet B. (M) 

CANİK 
Talât Avni B. (M) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M) 

ÇANKIRI 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M) 
Münir B. (M) 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. (M) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M) 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B; 

ERTUĞRUL 
Ahmet iffet B. (M) 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
ibrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B.: 

Raif B. (M) 
Ziyaettin B. (M) 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. (M) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark istiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım fi. 
Şevket B. (M) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf fi. (I. A.) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar fi. 
Ali Rıza B. (I. A.) 
Behiç B. (M) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
ismail Canbulat B, (M) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 

HaMa B. 
ibrahim B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B, 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmü B. (M) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa İNecati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (M) 
Saraçoğlu Şükrü fi. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark istik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

Ömer B. 
KASTAMONU 

Ali Rıza B. 
Halit B. (M) 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(Şark istiklâl Mah. A.) 
Refik ismail B. 
Yahya Galip B. (M) 
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KOCAELÎ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M) 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Şark istiklâl Mah. A.) 
Ali Sadi B. (M) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M) 

MALATYA 
Bedir B, (M) 
Dr. Hilmi B. (M) 
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MARAŞ 
Abdülkadir B. (M) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Necip B. (M) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M) 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
ismail B. 

RİZE 
Ekrem B. (M) 
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Esat B. 
Hasan Gavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M) 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. (I. Â.) 

(Müstenkif) 

Urfa : 1 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V) 
Faik B. 

TOKAT 
Kâmil B. (M) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M) 
Hasan B. (V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M) 

URFA 
Ali B. 

VAN 
Münip B. (M) 

ZONGULDAK 
Halil B. 

! > • - < » ••»» 
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Ankara ve İstanbul'daki Askeri tnzibat Kıtaatı Küçük Zabitan ve Efradına Müteferrika Verilmesi Hakkın
daki Kanunun İkinci Defa Reye Yazı Neticesi 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet UM B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilini B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet VasfiB. 
Şükrü, B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
117 
117 

169 
1 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Caivit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Caivit B, 
Feyzi B. 
Şeref B, 
Züflfii B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B, 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Rüştü Paşa B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Tabir B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsan Paşa 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

(Kanun kabjul edilmiştir.) 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKLİARELİ 
Şevket B. 

KOCKEL! 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

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

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENrEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MEFSİN 
Besim B.
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 

Nl^DE 
Halüt B. 

23 — 
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ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RlZE 
Ali B. 
Fuat B. 

SİİRT 
HaUl Hulki B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M) 
Zamir B. (M) 
AFYONKARAHİSAR 

Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudd B. (M) 
Şefik B. (M) 

BİGA 
Mehmet B. (M) 
Samıih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

(Reye İştirak 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. (M) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M) 

ÇANKIRI 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. (M) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M) 
Hüseyin Rıfkı B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M) 
Dr. Fikret B. 

TOKAT 

Bekir Sami B. 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Etmeyenler) 

Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. (M) 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. (M) 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. (M) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. A.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. (M) 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbraibim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark İstik. Mah. M. U.) 
AM Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmet Caıvit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağabğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. (M) 
Hasan Fehmi B. 



t : 112 1 . 6 . 1926 C : 1 

Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERÎ 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B< 
(Şark İstiklâl Mah. A.) 
Refik İsmail B. 
Yafaya Galip B. (M) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 

Bekir B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Şark İstiklâl Mah. A.) 
Ali Sadi B. (M) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M) 

MALATYA 
Bedir B. (M) 
Dr. Hilmi B. (M) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Necip B. (M) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M) 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ekrem B. (M) 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
AbMin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M) 
Kemal B. 
Mehmet SaJbri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B, (M) 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M) 

SİVAS 
Dr. ömerj Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rahmi B.j 
Rasim B. (1. A.) 

SİVEREK 
Halil Fahfi B. 
Kadri Ahfaet B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAT 
Kâmil B. (M) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B, (M) 
Hasan B. ;(V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (JM.) 

ÜRFA 
Ali B. 

VAN 
Münip B.|(M) 

ZONGULDAK 
Halil B. 

(Münhal) 

Urfa 
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Trablusgarp, Balkan, Harbi Umumisi ve İstiklâl Milli Muharebesinde Şehit Olan Erkân, Ümera ve Zabitan İle 
Mensubfni Askeriyenin Affına Dair 2 Kânunuevvel 1341 Tarihli Kanunun, Birinci Maddesine Bir Fıkra 

Tezyin' Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

•v 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Esat B,: 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BİTLİS. 
Muhittin Nâmı B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
FalihRıfkıB. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B, 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller 

287 
124 
123 
— 

1 
1 

162 

(Kabul Edenler) 

Necati B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necini B. 

CEBELİBEREKET 
thsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B, 
Rifat B. 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B, 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

1 ERGANİ 
İhsan B, 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
1 Ahmet Remzi B. 
1 Kılıç Ali B. 

Şahin B. 
GİRESUN 

Tahir B. 
İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
ihsan Paşa 
Kâzım Karaıbekir Paşa 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Şevket B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 
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MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 

NİĞDE 
Haüt B.

ORDU 
Faik B, 
Hamdi B. 
Recai B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M) 
Zamir B. (M) 
AFYONKARAHİSAR 

Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Ataılay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
(Ankara İstiklâl Matı. Â.) 
Mithat B, 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M) 
Şefik B. (M) 

BİGA 
Mehmet B. (M) 

RİZE 
Ali B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
AliSururiB. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

(Müstenkif) 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

Samiih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Mehmet Vasfı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Osman Nuri B. (M) 
Refet B. (M) 

ıCANİK 
Talât Avni B. (M) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M) 

ÇANKIRI 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M) 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELAZIZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M) 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
ibrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B, 

ERZURUM 
Raif B. (M) 
Ziyaettin B. (M) 

ESKİŞEHİR 
Artif B, 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark tstiMâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M) 

URIfA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B, 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M) 
Hasan Fehmi B; 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
AsâfB.(İ.A) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ati Rıza B. V. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B, (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Spphi B. 
Hüseyin Rau^ B. 
ismail Caribulat B. (M) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B, (V.) 
Kâmil B. (M) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Bsad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B, (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şüpü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark İstiklâl İMah. M. V.) 
Ali Şuuri B. (ıM) 

— 27 — 



t : 112 1,6.1926- C s l 

Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
HaHt B. (M) 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit ,B 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit fi. 
(Şark İstiklâl Mah. A.) 
Refik ismail B. 
Yalıya Galip B. (M) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B, 

KONYA 
Bekir B. (M) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M) 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Şark İstiklâl Mah. A.) 
Ali Sadi B. (M) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M) 

MALATYA 
Bedir B. (M) 
Dr. Hilmi B. (M) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdütkadir B. (M) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Necip B. (M) 
Yakup Kadri B. (M) 

MENTEŞE 
Esat B. 

(Münh 

Urfa 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ahidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M) 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M) 

aller) 

: 1 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rasim B. (1. A.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B, 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAT 
Kâmil B. (M) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M) 
Hasan B. (V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M) 

URFA 
AH B. 

VAN 
Münip B. (M) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
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Orman Nizamnamesinin 16 ncı Maddesi Mucibince Ahnan Yaylakiye Resminin Ilgasma 
İkinci Defa Reye Yazı Neticesi 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
120 
116 

3 
1 
1 

166 

Dair Kanunun 

(Kanun k^bul edilmiştir) 

(Kabul Edenler) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
îzzet Ulvi B, 
Sadık B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
ihsan B. 

ANTALYA' 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasüı B, 

ARDAHAN 
Taihsin B. 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit GalJb B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfii B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa-Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 

Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GÎRESUN 
Tahir B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. TevfikB. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B, 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KOCAELİ 
İbrahim B. 1 
İbrahim Süreyya B 
Saffet B. | 

KO^YA 
Eyüp Sabri JB. 
Mustafa B. 
Naim Hâzntı B. 
Tevfik Fikrpt B. 

KÜT|\HYA 
Cevdet B, 
Ragıp B. 

MALATYA 
Mahmut Nodim B. 
Reşit B. 

i 
M4RAŞ 

Nurettin B,| 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzail 
AH Rıza B. 

ME* 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

ME 
Besim B. 
Niyazi B. 

M 
Ilyas Sami I 

: B. 

ITEŞE 
B. 
B. 

RSİN 

UŞ 
| 
».. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
Recai B, 

— 29 — 
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RtZE 
Ali B. 

SÜRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M) 
Zamir B. (M) 
AFYONKARAHÎSAR 

Kâmil B. 
Musa Kâzım B, (M) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehlbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi .B,-
Şakir Bv 

ANTALYA 
Murat B,j 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B, 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M) 
Şefik B. (M) 

BİGA 
Samih Rifat B, 
Şükrü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emıim Cemal B, 
Falh Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Osman Nuri B. (M) 
Refet B. (M) 

CANİK 
Talât Avni B. (M) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M) 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
İbrahim Tâli B. (M) 
Şeref B. 

Emin B, 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Abduillaıh B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M) 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M) 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
Ibraihim B. 

ERZİNCAN 
Saibit B. 

ERZURUM 
Raif B. (M) 
Ziyaettin B. (M) 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hâoim Muhittin B. 
(Şark istiklâl Mah. Reisi) 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

Hakkı Tarik B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (I. Â) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B, (1. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Rerik B, (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
ismail Canıbulat B. (M) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B, 

BlGA 
Mehmet B. 

(Reddedenler) 

ÇANKIRI 
Mustafa Afedülhalîk B. 

(Müstenkifler) 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ÇATALCA 
Şaıkir B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 
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KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark İstiklâl Mah. M. M.) 
Ali Şuuri B. (M) 
Haydar Adil B, 
Hulusi B. (M) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlü Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B, 
Halt B. (M) 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Mola B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B, 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M) 
Refik B. 

KOZAN 
AM Sahip B. 
(Şark İstiklâl Mah. A.) 
Ali Şadı B. (M) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M) 

MALATYA 
Bedir B. (M) 
Dr. Hilmi B. (M) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B.
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Necip B. (M) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Bbulbekir Hazım B, 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ekrem B. (M) 
Esat B. 
Fuat B, 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B, (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M) 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M) 

Dr. 
Halis 
Rasim B 

SİVAS 
Şevki B. 

Turgut B. 
Ömer 

SİVEREK 
Halil F^hri B. 
Kadri ^hmet B. 
Mahmut B. 

ŞARK 
İsmail 
Mehmet 

t KARAHİSAR 

B 
Ahmet 
Hasan 
Nebiza^e 
Şefik B. 

Emin B. 
TEKİRDAĞ 

(V.) Cemil I 
FaikB. 

TOKAT 
Kâmil fi. (M) 

TRABZON 
Muhtar B. (M) 

• (V.) 
Hamdi B. 

(M) 

URFA 
Ali B. j 

i VAN 
Münip B. (M) 

ZONGULDAK 
Halil B 
Yusuf Ziya B. 

(Münhal) 

Urf a : 1 
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Türkiye Cumhuriyeti tle Şili Cumhuriyeti Arasında 30 Kânunuevvel 1926 Tarihinde Tanzim ve tmza Olu
nan Muhadenet Muahedenamesinin Tasdikine Dair Kanunun Reye Vazı Neticesi 

(Nisap yoktur.) 

AFYONKARAHİSAR 
îzzet UM fi. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali fi, 
İhsan B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B, 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih fi. 
Süleyman Sırrı B̂  

BURSA 
Mustafa Fehmi B> 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B.; 
Rifat B, 
Talât B, 
Ziya B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

287 
16 
76 

— 
210 

1 

(Kabul Edenler) 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B, 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B, 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
AbdülhakB. 

ERZURUM 
Câzim B. 

GAZİANTEP 
Küıç Ali B, 
Şahin B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B, 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karalbelcir Paşa 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Zeki B. 

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

MALATYA 
Reşit B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Faik B, 
Hamdi B, 
Recaı B. 

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SİİRT 
İ.VJ.<Uli.itUt U» 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 

TOKAT 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

URFA 
Refet B, 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

— 32 — 
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(Reye İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M) 
Zamir B. (M) 
AFYONKARAHİSAR 

Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. Reisi) 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehlbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. (M) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şafcir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 
Rasih B. 

ARTVİN 
Hilmi B. ^ 

AYDIN 
Dr. Mazhar B, 
Dr. Reşit Galib B. 
(Ank. İstiklâl Mah. Â.) 
Mithat B, 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M) 
Şefik B. (M) 

BİGA 
Mehmet B. (M) 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B, 
Faiih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B, 
Şükrü B, 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M) 
Refet B. (M) 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M) 
İhsan B. (V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B, (M) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
(Ank. İstik. Mah. M. U.) 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. (M) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M) 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M) 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. (M) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M) 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (î. Â.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (1. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M) 
Mahmut Cjelâl B. 
Mahmut Esad B,(V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark İstiklâl Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B; 
Halit B. (M) 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. | 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(Şark İstiklal Mah. Â.) 
Refik İsmail B. 
Yahya GaŞp B. (M) 

KOCAELİ 
İbrahim B\ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B; 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M) 
Fuat B. 
Kâzım Hü^nü B. 

33 — 
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Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M) 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 4 j 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M) 

MALATYA 
Bedir B. (M) 
Dr. Hilmi B. (M) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
A'bdülkadir B. (M) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 

Ali Rıza B. 
Necip B. (M) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M) 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

Bbubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. • 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Ekrem B. (M) 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M) 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rasim B. (M) 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin. B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M) 
Hasan B. (V.) 
Nebi zade Ham di B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M) 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münip B. (M) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Münhal) 

Urfa : 1 

» • • < « » * — " • * 
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Resmi Munzam Pullarının İlgasına ve El İlanlarına Ait Resmin Yirmi Paraya Tenziline Dair Kanunun 
Reye Vazı Neticesi 

(Nisap yoktur.) 

AFYONKARAHISAR 
İzzet U M B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B, 
İhsan B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B, 

Âza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

287 
73 
73 

— 

— 
213 

1 

(Kabul Edenler) 

Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdüihak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

GAZİANTEP 
• 

Kılıç Ali B/ 
Şahin B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

. İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi B. 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmı B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Zeki B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B, 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

MALATYA 
Reşit B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN . 
Abdülgani B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Halit B, 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
Recai B. 

RfZE 
Hasan Cavit B. 

SİİRT 
Mahmut B.l 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

* SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 

TOKAT 
Emin B. 
Mustafa VaBfi B. 

TRABZON 
Abdullah BJ 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

| ZONGULDAK 
Ragıp B. j 
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(Reşe İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M) 
Zamir B. (M) 
AFYONKARAHİSAR 

AM ,B 
(Ank. İstiklâl Mah. Reisi) 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M) 
Ruşen Eşref B, 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. -
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. (M) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şaıkir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
(Ank. İstiklâl Mah. Â.) 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudii B. (M) 
Şefik B. (M) 

BİGA 
Mehmet B. (M) 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M) 
Refet B. (M) 

CANİK 
Talât Avni B. (M) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M) 
İhsan B. (V.) 

ÇATALCA 
Şakir B, 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. M. U.) 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. (M) 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M) 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M) 
Dr. Fikret B. 

Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket B .(M) 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B, 

Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil. B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) -
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark İstiklâl Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. (M) 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B, 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B.. 
Şükrü B, 
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KONYA 
Bekir B. (M) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M) 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Şark İstiklâl Mah; Â.) 
Ali Sadi B. (M) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. (M) 
Rıza B. (M) 

MALATYA 
Bedir B. (M) 
Dr. Hilmi B. (M) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M) 

-
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Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzaik B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. (M) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadii B. 

-MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. Â.) 

(Mün 

Urfa 
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Ekrem B. (M) 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M) 

SİİRT 
Halil HulJci B. 

^SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B, 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

hal) 
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ŞARKİ jKARAHİSAR 
Ali Sururj B. 
İsmail B.| 
Mehmet'. imin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

(V.) 

t O K A T 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B, (M) 
Hasan B.| (V.) 
Nebizadej Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. ^M) 

p R F A 
Ali B. 
Saffet B.| 

! VAN 
İbrahim B. 
Münip Bİ (M) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı HJlmi B. 
Yusuf Zi^a B. 

I 

» • < • ' •*-
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Tekaüt Maaşiyle Muallim ve Müderrislik, Doktor, Eczacı, Baytar, Mühendis ve Kondüktörlük Maaşlarının 
Bir Zat Uhdesinde tştima Edebileceği Hakkındaki Kanunun Reye Vazı Neticesi 

(Nisap yoktur.) 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B, 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

• BOZOK 
Ahmet Hamdi B, 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

Âza adedi : 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

287 
85 

— 

— 
— 

201 

1 

(Kabul Edenler) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Eikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B, 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Mustafa B, 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

Mükerrem B. 
İÇEL 

Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Zeki B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

,KÜTAHYA 
Cevdet B, 

-
MALATYA 

Reşit B. 
MARAŞ 

Nurettin B. 
MARDİN 

Abdülgani B, 

Abdülrezzak B. 
MENTEŞE 

Şükrü Kaya B. 
MERSİN 

Besim B. 
NİĞDE 

Halit B. 
ORDU 

Faik B-
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Has? < Cavit B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

TOKAT 
Bekir Sami B.. 
Km in R 
.1—/LLJ.L1X U» 

Mustafa Vasfi B. 
TRABZON 

Abdullah B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B, 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B.j 

— 38 
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(Rese İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
ismail Safa B. 
Kemal B. (M) 
Zamir B. (M) 
AFYONKARAHİSAR 

Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. Reisi) 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B, 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA | 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. (M) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M) 
Şefik B, (M) 

BİGA 
Mehmet B. (M) 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR , 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M) 
Refet B. (M) 

CANİK 
Talât Avni B. (M) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M) 
İhsan B. (V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. M. U.) 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B, (M) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M) 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M) 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M) 

ESKİŞEHİR 
Arif B, 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M), 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Malı. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M) 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
AsâfB. (İ.Â.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 

. Mustafa Necati B, (V.) 

Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzatde Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B, 
(Şark İstiklâl Mah. M. U.) 
Ali Şuur} B. (M) 
Haydar Âdil B 
Hulusi B). (M) 
Mehmet jCavit B. 
Mehmet j Vehbi B: 
Osman rjjiyazi B. 

I KARS 
Ağaoğlu [Ahmet B. 
Ömer B.i 

KASTAMONU 
Ali Rızaj B. 
Hal i tB. | (M) 
Hasan Fehmi B. 

I 

Mehmet I Fuat B. 
Necmettjn Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. j 

KIRKLARELİ 
Dr. Fua^ B. 
Şevket E:. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B: 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Refik İspıail B. 
Yahya Galip B. (M) 

KOCAELİ 
İbrahim jSüreyya B. 
Mustafa; B. 
Şükrü B| 

KONYA 
Bekir B. (M) 
Fuat B. 
Kâzım Ijtüsnü B 
Musa Kâzım B 
Mustafa Feyzi B. (M) 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M) 

39 — 



İ : 112 1 . 6 rl926 C : 1 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M) 

MALATYA 
Bedir B. (M) 
Dr. Hilmi B. (M) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B.. (M) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. Â.) 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 

(Mün 

Urfa 

Ethem B. (M) 
Kemal B. 
Mehmet SaJbri B. (V..) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M) 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Sururi B. 

hal) 

: 1 

İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B, (V.) 
Faik B. 

TOKAT 
Kâmil B. (M) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M) 
Hasan B. (V.) 
Nefoizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M) 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. 

VAN 
Münip B. (M) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

^ 
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26 Teşrinisani 1339 Tarihli Posta Kanununun 12 nci Maddesi Zeylinin Tadiline Dair Kanunun Reye Vazı 
Neticesi 

(Nisap yoktur) 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

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

ÇORUM . 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. î 

Âza adedi 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Müstenkifler 

Münhaller 

Reye iştirak etmeyenler : 

287 

80 

80 

— 

— 

206 

1 

(Kabul Edenler) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Muılıittin fi. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Tatıir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

KASTAMONU 
Ati Rıza B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. \ 
Zeki B. 

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

MALATYA 
Reşit B. 

MARAŞ ; 
Nurettin B. i 

MARDİN | 
Abdülgani B. j 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya fi. 

MERSİN 
Besim B. 

M Ğ D E 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Recai B. 

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

U RFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

41 



ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M) 
Zamir B. (M) 
AFYONKARAHİSAR 

Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. Reisi) 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. (M) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman S udi B. (M) 
Şefik B. (M) 

BİGA 
Mehmet B. (M) 
Samih Rıfat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

İ : 112 1 . 6 

(Reye İştirak 

Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M) 
Refet B. (M) 

CANİK 
Talât Avni B. (M) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M) 
İhsan B. (V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. (M) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M) 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M) 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

. 1926 C : 1 

Etmeyenler) 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M) 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M) 

GÜMÜŞHANE 
Flasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Naz mi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (î. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 

42 — 

Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark İstiklâl Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. (M) 
Flasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat B. (M) 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M) 
Naim Hazım B. 
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KOZAN 
Ali Sahip B, 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Ali Şada B. (M) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik .B 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M) 

MALATYA 
Bedir B. (M) 
Dr. Hilmi B. (M) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim w 

MARAŞ 
Abdülkadir B, (M) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Necip B. (M) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M) 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İl yas Sami B. 
Osman Kadri B. (M) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Bbubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Ekrem B. (M) 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. (M) 
Ethem B. (M) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M) 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Sururi B. 

İsmail B. 
Mehmet Elmin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAT 
Kâmil B. (M) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M) 
Nebizade Hamda B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M) 

1>RFA 
Ali B. 
Saffet B. I 

VAN 
İbrahim B. 
Münip B. |(M) 

ZONGULDAK 
Halil B. I 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Münhal) 

Urfa : 1 

> • « * • ••»-
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Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince Ankara'da İnşa Edilecek Hayrat ve Akarat İçin Bir Milyon Lira Tahsisi 
Hakkındaki Kanunun Reye Vazı Neticesi 

(Nisap yoktur.) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Slüeyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 

BURSA 
Nurettin Paşa 

DERSİM 
Feridun Fikri B, 

Âza adedi : 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler . 
Münhaller : 

287 

67 

58 
9 

— 
219 

1 

(Kabul Edenler) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
| Tahir B. 

(Reddec 

ERGANİ 
İhsan B. 

| . ERZURUM 
Câzim B, 

1 İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Edip Servet Paşa 
İhsan Paşa 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Naim"Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

lenler) 

1 İSTANBUL 
Kâzım Karabekir Paşa 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Zeki B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Halit B. 

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

TOKAT 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

URFA 
Saffet B. 

•VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Zeki B. 
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(Reye İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M) 
Zamir B. (M) 
AFYONK AR AHİSAR 

Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. Reisi) 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B, 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. (M) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galiıb B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M) 
Şefik B, (M) 

BİGA 
Mehmet B. (M) 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B, 
Fatih Rıfkı B. 

Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M) 
Refet B. (M) 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. (M) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. M. U.) 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. (M) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M) 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M) 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B< 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M) 
Rüştü Paşa 
ZiyaettinB. (M) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cerianî B. 
Ferit B. (M) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (1. Â.) 

Behiç B. (y.) 
Dr. Hakk^ Şina&i Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B.l 
Hamdullajı Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Ca^bulat B. (M) 
Refet Paşjı 
Tevfik K^mil B. 

ikMİR 
Dr. Tevfit Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. |(M) 
Mahmut (ĵ elâl B. 
Mahmut ^sad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa %ahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu) Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süjreyya B. 
(Şark tstiljlâl Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M) 
Haydar AJdil B. 
Hulusi B.j(M) 
Mehmet (favit B. 
Mehmet Vehbi B. 

f ARS 
Ömer B. I 

KASTAMONU 
Ali Rıza Ş. 
Haht B. (JM) 
Hasan Fel bmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettinj Molla B. 
Veled Çeljfti B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit J8, 
Sabit B. | 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B, j 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
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Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M) 

KOCAELİ 
İbrahim B, 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B, 
Saffet B . ' 
Şükrü B* 

KONYA 
Bekir B. (M) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. (M) 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M) 

MALATYA 
Bedir B. (M) 
Dr. Hilmi B. (M) 

İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

_ MARAŞ 
Abdülkadir B. (M) 
Mehmet B. 
Mithat B.' 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. (M) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M) 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata .B 
Ebulbekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 

(Mün 

Urfa 

İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Ekrem B. (M) 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B, 

SİİRT 
Halil Hultai B. 
Mahmut B. 

SİNOP 

Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M) 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. (M) 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

hal) 

: 1 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B, 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. (M) 

Hasan B. (V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M) 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münip B. (M) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Sıra Numarası : 171 

ISLAHI HAYVANATA VE ISLAH VE TEKSİRİ HAYVANATI EHLİYE VE KOŞU CEMİYETLERİ, 
KOŞU, MÜSABAKA VE SERGİLERİ VE HALİSÜDDEM ARAP HAYVANATINA MAHSUS SİLSİ
LENAME HAKLARINDA İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİNDEN GELEN (1/lİ 1/285, 1/291) 
NUMARALI KANUN LAYİHALARI İLE KASTAMONU MEBUSU HASAN FEHMİ JBEYİN HAY
VANATI BAKARİYENİN ISLAHI HAKKINDA (2/İ84> NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE 

ZİRRAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

icra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti 20.3.1339 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
2369 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Islahı hayvanat hakkında tanzim ve îcra Vekilleri 

Heyetinin 2 . 3 . 1339 tarihli içtimaında kabul edilen 
layihai kanuniye ile İktisat Vekâletinin esbabı mu-
cibeyi havi 18 . 3 . 1.339 tarih ve Baytar Müdiriyeti 
Umumiyesi 4544/2 numaralı tezkeresi sureti musad-
dakası leffen takdim kılınmıştır. İfayı muktezası ile 
neticesinin işarına müsaade buyurulmasını istirham 
eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Islah ve Teksiri Hayvanat Kanun Layihasının Esbabı 
Mucibesi Mukaddeme 

Teksir ve ıslahı hayvanat emrinin memleketimizde 
gayet mühim bir meseleyi iktisadiye ve hayatiye oldu
ğu öteden beri tasdik edilmekte ve ordunun ihtiyacatı 
hazırası itibariyle olanca kuvvetiyle teeyyüt eden bir 
hakikat halini ahzeylemekte bulunduğu varestei arz 
ve beyandır. Filhakika memleketimizin hayvanatı eh-
liyesine atfınazar edildikte bunların kâffesinin muhta
cı ıslah bulundukları yeknazarda meşhud olmaktadır. 
Ez'ancümle uzun bir müddetd ünyanın en meşhur ır
kını teşkil eden ve mazharı rağbeti âmme olup, Avru
pa'nın her tarafında kemali haheşle çayı kabul bulan 
arap nesli feresinin kemmiyeten ve keyfiyeten duçarı 
inkiraz ve inhitat olduğu görülmekte ve bu, hali esef-
iştimal Arap aygırları yetiştirmekle şöhretyâb olan ha
valimizi ziyaret eden ecnebiler tarafından Avrupa'da 
neşredilen kütüb ve risaili fenniye ve baytariye ile da
hi tasdik edilmektedir. Irkı mezkûra ait evsafı husu
siye muhafaza edilmekle beraber âdadınm tekessürü-
ne layıkiyle ehemmiyet verilmiş olsa idi bugün Av
rupa'ya külliyetli miktarda ihracat ve ordumuz için 
mubayaat yüzünden müstahsilleri ihya ve binnetice 
serveti umumiyei memleket dübalâ olmuş olurdu. Hal

buki bugün ihracat keyfiyeti şöyle dursun, ihtiyacatı 
dahiliyemizi temine ademi kifayetleri hasabiyle Cum-
huriyetimizce bunların ihracatına mani bazı tedabir 
ittihazına mecburiyet hasıl olmuştur. Alelumum me-
maliki mütemeddinede ıslah ve teksjiri hayvanatın 
ehemmiyet ve fevaidi hâkkiyle takdijr edilerek azim 
fedakârlık ihtiyarına mecburiyet görüjmüş ve binne
tice servet ve samanı milliyeleri tezayüt ederek refah 
ve saadeti hayafciyeleri temin edilmiştir. 

Mesela : Islahı nesli feres emrü mühimminin fev
kalade nüma bulduğu Macaristan ve Rjusya gibi mme-
leketler şöyle dursun Mısır'da bile son senelerde Suriye 
kıtasından mubayaa ettirdiği aygırlar vasıtasıyla te
şebbüs eylediği ıslahat ile bugün ihtilacı memleketi 
belegan mabelağ temine kâfi ve şeraiti mahalliyeye 
tamamiyle muvafık evsafa malik beygirler yetiştir
miştir. 

Keza Bulgaristan dahi ihtiyar eylediği azim ve fe
dakârlıklar üe bugün ekserisi bizden mubayaa edil
miş Arap aygırları vasıtasıyla kendi hayvanatı fere-
siyesini İslah ederek netayici mühimm^ ve hasene el
de edebilmiş ve hatta Türkiye'ye ihricatı feresiyeye 
bile başlamıştır. 

Yukarıdaki iki misal acı olmakla bjeraber hakikat
tir. Biz de onlar gibi fedakârlık ihtiyar edecek olur
sak iklim ve şeraiti iktisadiye noktai nazarından on
lara nistoetie daha ziyade elverişli olan memleketimiz
de nesli feresin ıslah ve teksiri daha piyade feyziyat 
olacağı varestei arz ve beyandır. 

Hayvanatı bakariyemizin ahvali hazımları nazarı 
emana alındıkta bunların hayvanatı feresiyeden daha 
anacak mertebede metruk ve münşi kalmış evsafı ırki-
yelerini tamamiyle kaybetmiş oldukları meşhut olmak
ta bulunmuştur. 

Avrupa'nın hemen hiç bir memleketinde mevcut 
olmayan vâsi ve feyizdâr meralarımızda yetiştirilip, 
ihtiyacatı dahilimizi temin ettikten başka ehemmiyet
li miktarda harice şevkleri mümkün olan hayvanatı 
bakariyemizin dahi ıslah ve teksiri kafiyesi ehemmi
yetle nazan dikkate alınmaya layık bii meseleyi ikti
sadiyedir, 



Ziraatın terakki ve takâmülü ve mahsulatı hayva
niye noktai nazarından ihtiyacatı dahiliyemizin temi
ni istihsali ancak bu gibi teşebbüsatı" ümranperverane-
ye müftekirdir. 

Elhasıl memleketimizin bazı havalisi münakalatın
da mühim bir hizmet ifa eden develer ile hemmiyeti 
iktisadiyeleri müsellem olan tuyuru ehliye şimdilik 
bertaraf edildikte, lahim, yün ve mahsulatı lebeniye 
vesaireleriyle nevi benibeşeri müstefid eden koyun ve 
keçilerimizin dahi teksir ve ıslahı teşvik ve tergibe se
za bir vazifei mühimme halinde arzı vücup etmek
tedir. 

Isîah ve Teksiri Hayvanat Hakkında Şimdiye Kadar 
Vukubulan İcraat ve Teşebbüsat 

Memleketimizde ıslah ve teksiri hayvanat hakkın
daki icraat ve teşebbüsat iki devre ayrılarak mütalaa 
edilebilir. Birinci devir zamanı sabıka ait olup, devri 
meşrutiyete kadar vuku bulan icraatı ihtiva eder ki 
bunda asıl meselenin ait olduğu mülga Ziraat Nezare
tinden ziyade bu işe dolayısıyla alâkadar olan mül
ga Harbiye Nezaretinin mesaisi meşhut olmaktadır. 
Mamafih bu da memleketin bilcümle ihtiyacatını te
mine kâfi bir mertebe olmayıp, pek mahdut ve asıl 
ordunun ihtiyacatını tatmin edecek olan ahali hay
vanatının ıslah ve teksirinden ziyade bazı mirî mües-
sesat ve çiftliklerde orduya hayvanatı ferese yetiştir
mek emeli muhaliyle hemen yalnız teksir ve ıslahı fe-
res ile iştigal edilmiş ve mamafih buralarda dahi mun-
tazır olan fayda temin edilememiştir. Çünkü emri 
irade «inne teüddû illâ manâte ilâ ehliha» fermanı 
cehli mucibince muktedir ve mütefennin zevatın uhdei 
emanetlerine terkedilmeyip, nâ ehiller elinde kalmış ve 
binaenaleyh hüsnü idare ve intizamı muamele görüle
mediği gibi, kavaidi fenniyedeki mübalatsızlık yüzün
den ol baptaki fedakârlıklara nisbetle iyi bir netice 
elde edilememiş olduğu ahiren çiftlik ve müessesatta 
görülen hayvanatın ahval ve evsafiyle ve ordunun 
ihtiyacatı feresiyesinin hariçten tesviye edilmesiyle 
teeyyüt eylemekte bulunmuştur. 

Çünkü ciheti askeriye sırf ordunun muhtaç olduğu 
hayvanatını bizzat kendi çiftliklerinde yetiştirmek gi
bi, külfetli ve gayri tabii bir hattı hareket takip ede
rek ne ahali yedinde bulunan hayvanatın ıslahı tara
fına gidilmiş ve ne de ahâlinin bu hususta iştirakinin 
temini nazarı dikkate alınmamış olduğundan ol bap
taki teşebbüsat mahdut kalmış ve orduya ancak, pek 
kalilülmiktar hayvan yetiştirilebilmiştir. Binaenaleyh 
servet ve samanı memleketi ve refah ve saadeti mil-
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leti temin edecek derecede fevaidi azimeyi mucip olan 
böyle bir emri mühim uzun bir müddet yüz üstü 
terkedilerek memleketin maddi mahrumiyetlere mah
kûm kalmasına sebebiyet verilmiştir. 

Elhasıl, devri sabıka ait cihati askeriyenin marül-
arz icraatı Çifteler, Çukurova, Sultansuyu vesaire gibi 
arazisi gayet vâsi ve iklim ve kuvvei imbatiyei arzi-
yesi fevkalâde feyizdar havalide bile muvafık bir ne
ticeye ademi iktiranının esbabı fenniye ve idaresini 
uzun uzadıya zikr ve tadat eylemekten ise yalnız dev
ri sabıkta lieclittetkik mezkûr çiftlikatı ziyaret etmiş 
olan esnebi mütehassısların ifadatına, meşrutiyetin ip
tidalarında muhtelif zevat tarafından Çifteler Çiftli
ğinde vuku bulan tetkikata istinaden maatteessüf de
nilebilir ki ciheti askeriye hali hazaride bile ordu ih
tiyacatı zaruriyesinü ref ve bertaraf edebilecek surette 
hayvan yetiştirmek maksadım temine kâfi hayvanata 
malik olamamıştır. 

tşbu mütalaat Çifteler Çiftliğinde reyelayn müşa
hede eylediğim hayvanatın evsafı ırkiye ve Zootekni-
yeleri İtibariyle pek mükemmel olmamalarıyla sabit 
hakayık zümresündendir. 

Elhasıl bu devredeki Zootekni icraatı hakkında de
nilebilir ki hükümetin ihtiyar eylediği bir çok feda
kârlıklara rağmen matlup, semere elde edilememiş ve 
binaenaleyh büyük bir zaman zayi edilmiştir. 

İkinci devre meşrutiyetin bidayetiyle başlar. Bu 
devrin ilk zamanları pek mütereddit bir surette güzer 
etmiş ve Harbiye ve Maliye ve Ziraat nezaretlerinin 
bu husustaki vazaifi son zamana kadar bir türlü muay
yen bir şekil alamamıştır. Bir taraftan mülga Maliye 
Nezareti kendine membaı varidat temin etmek için 
çiftlikatın bilvasıta veya bilavasıta idarelerine teşeb
büs etmiş ve hayatı iktisadiyemizin ruhu mesabesin
de olan İslah ve teksiri hayvanata ehemmiyet verme
miştir. Diğer taraftan Harbiye Nezareti ıslahı nesli 
feres hususundaki teşebbüsatınm akamete müncer ol
duğuna kanaat hasıl eylemiş ve Ziraat Nezareti ile 
uzun uzadıya uzlaşma neticesi olarak nihayet nazarı 
şükran ve istihsan ile görülebilecek dürüst bir şekilde 
istikrar eylemiştir. Devri meşrutiyetin hululiyle bir 
taraftan efkârı umumiyenin taziyanei şevk ve gayreti 
diğer taraftan mülga Ziraat Nezaretinin serbestii ic
raat ve faaliyeti sayesinde fenni ziraatın terakki ve 
tekâmülüne hadim teşebbüsatı cedideye tevessül edil
diği gibi, İslah ve teksiri hayvanatı ehliye hususunda 
dahi bazı mühim ve şayanı takdir icraata başlanıl
mıştır. 

Şöyle ki : Bilcümle hayvanatı ehliyenin birden ıs
lahına başlamak için memleketimizde hemen madum 



addedilecek derecede olan memurini fenniye ve ser
maye nazarı dikkate alınarak evvela aygır ve boğa 
tedariki kaziyesine hasrı mesai eylemeye mecburiyet 
hâsıl olmuştur. 

Saniyen, mezkûr aygır ve boğaların mubayaası ve 
bunlardan aygırların emri muhafazaları için muktazi 
mebani inşaatına tahsis edilmek üzere memleketin 
geçirmiş olduğu siyasi ve mali buhranlara rağmen 
mülga Ziraat Nezareti 1325 senesinden itibaren 1329 
senesine kadar senevi sekizer bin lira raddesinde bir 
meblağ tahsisine muvaffakiyet istihsal eylemiş ve me-
baliği mezburenin bir kısmı azimi ile beşi Rumeli'de 
ve yedisi Anadolu'da olmak üzere on iki aygır de
posu tesis ve inşa ve mütebaki mebaliğ ile de yüze 
karip sâfüddem aygır ve merkep aykırı demirbaş eşya 
ve ikiyüze karip boğa mubayaa edilerek ahalii kura
ya tevzi edilmiştir ki, bu depolarda mevcut salifül-
beyan yüz aygır ile vilayatı muhtelifede senevi beşer 
binden beş sene zarfında yirmi beş bine karip kısrak
ların mukarenetleri temin edilmiş ve bu sayede nis-
beten iyi cins taylar yetiştirilmesine muvaffakiyet hâ
sıl olmuştur. 

1329 senesinde İdarei Vilayat Kanunu mucibince 
mülga Ziraat Nezaretindeki bütçesindeki işbu tahsi
sat vilayat hususi bütçelerine devir ve depolar teşki-
liyle ıslah ve teksiri hayvanat kaziyesinin takibi dahi 
vilayata terkedilmiştir. Binaenaleyh devri meşrutiyeti 
müteakip bu umurda doğru bir tarik takip ederek 
semeratı nafıası iktitaf edileceği bir sırada fenne ve 
ihtisasa taalluk eden bu işin bu suretle vilayata tev
dii ve her vilayetin kendine mahsus bir usul ve tarz
da idarei umur eylemesi yüzünden muntazar olan 
netayicin istihsalini duçarı avk ve tehir edecek bir su
ret iktisap eylemiş ise de mülga Ziraat Nezaretince 
gerek vilayat ve gerek mülga Dahiliye Nezareti nez-
dinde icra edilen teşvikatı mütevaliye ve irae edilen 
turuku fenniye ile ahvali hazıraya rağmen efkârı umu
miye tenvir ve vilayata müdevver olan muhassesatın 
bir dereceye kadar muhafaza ve tezyidine ve hatta 
yeniden depolar küşadına muvaffakiyet istihsal edil
miştir. 

Binaenaleyh ıslah ve teksir umurunun bilcümle 
avamilini elde edip serbest hareket edemeyen mülga 
Ziraat Nezareti mülga Maliye Nezaretine müdevver 
Çifteler, Çukurova, Sultansuyu ve Hureynine çiftlika-
tından birer miktar arazinin tefrikine mülga Meclisi 
Vükelâ karariyle mezuniyet istihsal edilmiş ve bura
larda haralar küşadiyle güzide aygır, boğa ve koçlar 
yetiştirmek ve bunların vilayat depoları ile kuraya tev
ziini temin etmek gibi en ziyade haizi ehemmiyet 
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I olan icraata teşebbüs eylemiştir. Mamafih, bütçede 
I kâfi derece bir tahsisata malik olmadığı halde mahza 

mülga Harbiye Nezaretinin şayanı takdir ve tahsin olan 
teşebbüsatından olmak üzere haralar idaresini tama-

I miyle mülga Ziraat Nezaretine terkederek kendisi 
Remont Depolan idaresini kabul eylemiş ve hatta 

I Çifteler Çiftlikatının Aziziye mevkiinde mülga Ziraat 
I Nezaretince tesis edilen haraya kendi haralarında 
I mevcut damızlık aygır ve kısıraklarıyla taylarını ita 

eylemek suretiyle keyfiyetin ehemmiyetini takdir bu-
I yurmuşlardır. 

Devri meşrutiyeti müteakip balâda serd ve ityan 
edilen teşebbüsat ve icraat ve sarfiyat memleketin vü
sat ve cesametine ve ıslahı hayvanat hususunda hisse-

I dilen ihtiyacı memlekete nisbetle hiç mesabesinde bu
lunduğu itiraf ve tasdik buyurulmalıdır. Eğer bu hu
susta şayanı iftihar bir nokta varsa o da takip edilen 

I usulün yani haralar teşkili depolar küşadı boğalar 
I tevzii keyfiyetinin memaliki sairei mütemeddinede 

ittihaz edilen usule muvafık ve mutabık olmak şar-
I tıyla en ziyade faidebahş olacak bir mahiyette bulun-
I maşıdır. Mamafih bu usulden muntazır fevait ve mu-
I hassesatın bugün hakkıyla idraki ancak serredilecek 
I mebaliğ ve fedakârlıklarla mütenasip olacağı varestei 
I arz ve beyandır. 

BİRİNCİ KISIM 

I Avrupa'da Islah ve Teksiri Hayvanat 

Bu rnephaste ıslah ve teksiri hayvanat hususunda 
Avrupa'daki teşkilat ile tatbik edile gelmekte olan 
usullerden bahsedilecektir ki bundan da maksadı 
yegâne Avrupa memalikinin bu hususa dair vermiş 
olduğu ehemmiyet ve icra etmiş olduğu fedakârlığın 
azametini meydana koyarak vüsat itibariyle Avrupa 
memleketlerinin bir kaçına muadil ve gayet mümbit 
ve mahsuldar ve hayvan yetiştirmeye fevkalade mü
sait araziye malik olan memleketimizde ıslah ve tak
siri hayvanat hususunda netayici müfide istihsal edi-

I lebilmek için ne derece fedakârlık ihtiyar edilmesi la
zım geldiğine dair mikyas ittihaz ve nümuna irae ey
lemektir. 

Evvel emirde şunu zikredelim ki ıslahı hayvanat 
hususunda en ziyade müterakki olan Almanya, Fran
sa, İngiltere, Rusya, Macaristan vesaire gibi, memaliki 
müterakkiyede elyevm meşhut olan (netayici müfide 
lâakal bir asırdan beri gerek hükümet ve gerek eşhası 
hususiye taraflarından fevkalade mesai ve sebat ile 
icra kılınan tatbikattan mütevellittir. Filhakika bazı 

I zevatın semerei icraatı olarak elde edilen netayici 



hasane her ne kadar büyük bir âmil hükmünde ic
rayı tesir etmekte ise de bizzat hükümetlerin bu bap
taki fedakârlıkları birinci mertebeyi ihraz eylemekte
dir. Avrupa'da hükümetlerin ıslah ve teksiri hayvanat 
siyaseti ahaliyi teşvik ve tergip ve uruku hayvaniye-
nin ıslahına medar olabilecek bilcümle vesaiti fenniye 
ve idariye ve maliyeleri tehiye ve tedarik etmek ve bu 
yüzden ahalinin istifadelerini ve hayvanat ile mah
sulatı hayvaniyenin suhuletle nakde tahvilini temine 
hadim pazarlar küşad eylemek olmuştur. Bu siyasetin 
takip ve tatbiki için hükümetlerin başlıca ittihaz ey
ledikleri tedabir berveçhiatidir : 

Evvela : Memleketlerinin en güzel ve husulü mak
sada en nafi olan menatıkında büyük büyük araziye 
malik haralar tesis ve bu haralarda güzide damızlık 
aygır, boğa ve koçlar yetiştirmek ve bunları gerek hü
kümet tarafından tesis edilen aygır depolarına sevk 
ile ahali hayvanatına mukarenet icra ettirmek ve böy
lece onların yedinde bulunan hayvanatın evsafını ıs
lah demlerini tashih ve tecdit eylemek ve gerek hay
van yetiştiricilere veya bu husus için teşekkül eden şir
ketlere aygır, boğa ve koç tedarik eylemek. 

Saniyen : Kavanini nizamat ve talimatname ve 
programlar tertip eylemek. 

Salisen : Halkın ıslah ve teksiri hayvanat hususun
da efkârını tenvir ve lazım gelen teşvikatı ifa eyle
mek üzere hayvanat sergileri ve koşu müsabakaları 
tertip ve mükâfatı nakdiye ve madalyalar tahsis ve 
ita eylemek ve gazeteler ve konferanslar ve gece ders
leri gibi, vesaiti medeniye ve ilmiye ile irşadatta bu
lunmak. 

Rabian : Islah ve teksiri hayvanat şirketleri teş
kiline muavenet ve bunların mesaisini suveri muhte
life ile teshil eylemek ve gerek bu şirketlere veya eş
hasa teşebbüsat ve iştigallerinde devamı temin maksa
dıyla bankalar vasıtasıyla ikrazatı nakdiyede bulunmak. 

Hamisen : Yetiştirilen hayvanatın gerek ordu ih-
tiyacatını temin ve gerek jdahil ve harici memlekette 
talep ve rağbeti tezyit için tay depoları tesis ve ucuz 
bir ücret mukabilinde hayvan münakalâtını temin için 
şimendifer, vapur tarifelerini tehvin eylemek ve mus-
lih hayvanatın gümrük resminden muafiyetini temin 
ve ecnebi memleketlerde yetiştirilmekte olan hayva
nat ve mahsulatı hayvaniyenin men'i ithaliyle yerli 
hayvanat ve mahsulatı hayvaniyeyi himaye eylemek
ten ibarettir. 

Marülarz tedabirin mevkii tatbike vaz'ını temin 
edebilmek için bazı memleketlerin ne gibi teşkilat ve 
müessesata malik ve senevi ne miktar tahsisat ile ida-
rei umur eylediklerinden bir nebze bahsedelim. 
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Almanya'da Hayvanatı Feresiyenin Islahı Teksiri 
Almanya müteaddit hükümetlerden müteşekkil ol

mak itibariyle ıslahı nesli feres hakkındaki teşebbüsa-
ta dahi gayet vâsi ve muhtelif olduğundan burada 
umumundan bahsetmekten ise yalnız hükümeti müşa-
rünileyhanın Prusya'daki icraatını nazarı mütalaaya 
almak bizim için gayet müfit bir rehber olabilir 

Prusya'da ıslahı nesli feres kaziyesi on dokuzuncu 
asrın iptidalarında ehemmiyet kesbetmeye başlamış ve 
elyevm meşhut olan terakkiyatın tecellisine mazhar 
olmuştur. Her ne kadar ondan evvel dahi bu husus
ta bazı teşkilât ve haralar mevcut idi ise de hali ha
zır ile nispet kabul etmeyecek derecede natamam bir 
halde bulunuyordu. 

Çünkü o zamanlar evvelen debdebe ve dârat ve 
ikinci derecede ordu için hayvan yetiştirmekte olan 
müessesatı hayliye doğrudan doğruya saraylar tara
fından idare edilmekte idi. Fakat on dokuzuncu as
rın. evailinde müessesatı mezkûrenin hükümete inti
kali ve mıntıka aygır depolarının küşadı bugünkü ta-
rakki ve tekâmülün badiî yegânesi olmuştur. Yani 
hükümet mezkûr müessesatı elde ederek memlekete 
lüzumu derecede damızlık yetiştirmeye gayret ve bu 
damızlıklardan herkesin istifade eylemelerine mü
saade eylediği andan itibaren ahali yedinde yavaş ya
vaş iyi cins ve kıymetli hayvanların mevcudiyeti his
sedilmeye başlamış ve bunlar gerek ordu ve gerek 
Zirat ve Umuru sınaiyede istihdama elverişli bjr hal 
ahzeylemiştir. 

Ordunun kadrosu tevsi ve ziraat, smaat ve ticaret 
terakki ederek hayvan ihtiyacı arttıkça esbabı hayva
nat dahi şevk ve gayretlerini tezyit ederek tekâmüle 
hizmet eyledikleri gibi hükümet ahalinin en ziyade 
vukuf ve nümarese gösterdikleri mevakii nazarı dik
kate alarak icabeden müessesatın orada tesisine ve 
ahali indinde teşvikatı lazime icrasiyle beraber müşkü
lat ve mevaniin izalesi ve mesai ve teşebbüsatın tes
hili esbabının istikmaline gayret eylemiştir. 

Elhaletühazihi Prusya'da ıslah ve teksiri nesli fe-
rese hadim müessesat üç nevi olup, biri hükümete ait 
haralar diğeri mıntıka aygır depoları, üçüncüsü de as
keri Remont Depolarıdır. Bunlardan başka zevatı hu
susiye ve şirketlere ait haralar ve tay çiftlikatı ve 
müessesatı saire dahi vardır. 

Prusya Haraları 

Prusya'da elyevm Gradiç, Noyştat, Trakenen, ve 
Bebrbek namiyle gayet vâsi çiftliklerden ibaret olmak 
üzere dört hara mevcuttur. Bu haraların kadrolarına 
dahil olan aygırlar birinci sınıftan gayet kıymettar ve 
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müsabakalarda şöhret kazanmış ve evsafı hususiye-
lerini tamamiyle evlatlarına nakletmek hassalarına 
malik bulunmuş aygırlardır. Bu müessesat bizzat da
mızlık yetiştirmeye münhasır olup, yetişen aygırlar 
ahali yedindeki kısıraklara mukarenet ettirmek üzere 
menatık depolarına tevzi edilmektedir. Her bir hara
nın muayyen olan kadrosundaki aygırlar yalnız hara 
kısraklarının mukarenetlerine tahsis kılınmışlardır. Ma
mafih ahali yedince bulunan gayet namdar ve kıy
metli kısraklara bir ücret mukabilinde sıfat icrasına 
müsaade edilmektedir. Çünkü bu aygırlar pek kıy
metli ve asil olmakla beraber müsabakalarda büyük 
mükâfatlar kazanmış namdar hayvanlar olup, bunla
rın mukarenetlerinden tevellüt edecek genç aygırlar 
ya hara kadrolarım ikmale veyahut menatık depola
rına itaya münhasırdırlar. 

Gradiç Harası : 1721'de tesis edilmiş olup, 501 
hektarı tarla ve 681 hektarı çayırlık ve 90 hektarı me
ra olmak üzere 1193 hektar araziye maliktir. 

Bu harada evvelleri Arap ve Anglo - Arap aygır
ları istihdah edilmekte iken, sonraları tevellüt eden 
yavrularda arzu edilen irtifa ile adeliyetin ademi usu
lüne mebni bu aygırlar terkedilip, kadroya halisüd-
dem İngiliz aygırları ithal edilmiştir. 

Harada tevellüt eden taylar beşinci ayı müteakip 
sütten kesilip. Yedinci aya kadar inek sütü ile ırza 
edilmekte ve icabı kadarı hara ve depolara tahsis edil
dikten sonra mütebakisi bilmüzayede füruht edilmek
tedir. Gradiç Harası iki şubeyi ihtiva eylemekte ve 
birinde halisüddem diğerinde nısfüddem ingiliz ay
gırları yetiştirilmektedir. 

Halisüddem şubesinde elli kısrak altı aygır bulun
maktadır. Ehemmiyetleri hasabiyle mezkûr aygırlar 
hakkında bir nebze malumat itası muvafıkı nefsülemir 
görülmüştür. 

(1) Artpatrik : Kestane dorusu tonunda ve 1,63 
irtifaındadır. 1899 tarihinde irlanda'da tevellüt etmiş 
ve beş yaşında iken, 420 000 altın marka (Takriben 
yirmi beş bin Osmanlı Lirasına) mubayaa edilmiştir. 

(2) Gartemore : Kestane dorusu tonunda ve 1,62 
irtifaındadır. 1894 senesinde irlanda'da tevellüt etmiş 
olup, Rusyalılar tarafından mubayaa edilmiş ve bila-
hara bunlardan 285 000 altın marka (Takriben on se
kiz bin Osmanlı lirasına) satın alınmıştır. 

(3) Anibal : Al tonda ve 1,74 irtifaındadır. Al
manya'nın Remlin şehrinde tevellüt etmiş olup, sek
sen bin altın marka satın alınmıştır. 

(4) Hamorayı : Kestane dorusu tonunda ve 1,68 
irtifaındadır. 1900 senesinde Gradiç Harasında te

vellüt etmiş ve yarış müsabakalarında 205 710 mark 
mükâfat kazanmıştır, işbu aygırların hıfzısıhhatlerine 
son derece itina ve ekledebildikleri kadar yulaf ita 
edilmekte ve bu nisbette dahi egzersiz yaptırılmak
tadır. işbu harada mevcut kısrakları)! bir kısmı ha-
lüsüddem ingiliz olup, muhtelif yarışlarda birinciliği 
ihraz edenler meyanmdan müntehapi güzide kısrak
lardır. Fiyatları on bin ila 60 000 aljtın mark radde-
sindedir. Bu kıymetli kısraklar harada ayrı ayrı boks
larda bulundurulmakta ve her bir boksun etrafı mes-
dut ve güzel bir çayırlık ile müşterek bulunmaktadır. 
Tayların terbiyeleri birbuçuk yaşından başlar ve iki 
buçuk yaşında koşuya alıştırılır. 

Bu haranın nısfüddem şubesinde 148 kısrak, ve 
8 aygır vardır. Damızlık kısraklar yazın geceli gün
düzlü merada bulundurulur. Mamafih lüzum gö
rüldükçe ziraat umurunda dahi kullanılmaktadır. 
Taylara gelince, bunlar dahi yazın sonbahara kadar 
meralarda bulunduruldukları gibi, badelfütan iki ya
şına gelinceye kadar çayırdan başka yevmiye beş kilo 
kadar yulaf verilir ki bu sayede teşekkülatı azmiye-
leri seri olur ve ikinci sene nihayetinde iyice müteşek
kil fereslerin eşkalini irae ederler. 

Monşitat Harası : 1787 tarihinde tesis edilmiş 
olup, bu da iki şubeyi havidir. Birinde nısfüddem ol
mak üzere iri ye kuvvetli, tenasübü endama malik 
seriüsseyir hayvanlar, diğerinde Anglo - Arap aygır
lar yetiştirilir. 

Nısfüddem şubesinde 35 kısrak ile 2" aygır var
dır ki bunlardan biri Fransa'dan 280 000 altın franga 
mubayaa edilen kapusi nam aygırdır, diğeri nısfüd
dem ingiliz aygırdır. 

Anglo - Arap şubesinde biri halisüddem Arap, al
tısı Anglo - Arap ve sekizi halisüddem ingiliz olmak 
üzere on beş kısrak ile biri Macaristan'dan mubayaa 
edilen halisüddem Arap ve diğeri nısfüddem ingiliz 
olmak üzere iki aygırı vardır. 

Bu şubede Anglo - Arap yetiştinjnek için ingiliz 
kısraklarına Arap aygırları çektirilmekte ve böylece 
gayet iyi mahsulat elde edilmektedir. 

Trakenen Harası : 1732 senesinde kuşat edilmiş 
ve burada Türkmen atı isminde bir Arap aygırı mus
lin gibi kullanılmış ise de bilahara ingiliz aygırları 
istihdam edilmekte bulunmuştur. Mamarif elyevm 
bu mıntıka dahilinde Arap hayvanatının tesiratı rüi-
yet edilmektedir. Filhakika Trakenen'de yetişen hay
vanatı feresiyede Arap ırkına mahsus; boyun ve kuy
ruk tutuşu gibi zarafet ve uzviyetlerihde metanet ile 
hilm ve mülayemet meşrut olmaktadır.; 



Bu hara 4 000 hektar araziye malik olup, 350 ka
dar kısrak ve 15 aygırı havidir. Aygırların nısfı hali-
süddem İngiliz'dir. 

Baburberk Harası : 650 hektarı çayırlık, 174 hek
tarı tarla 52 hektarı ormanlık olmak üzere 880 hek
tar araziye maliktir. 

tşbu harada 350'ye karip kısrak ile bunlara kâfi 
gelecek derecede aygır vardır. Burada kaviyülbünye 
ve cüsseli olmak üzere nısfüddem İngiliz aygırı ye
tiştirilmektedir. 

Balâda mezkûr hükümet haralarından maada 
Prusya'da bir çok hususi haralar da vardır ki, bunla
rın teşkilât ve idareleri hükümet haraları derecesinde 
ehemmiyetlidir. Mamafih bunlardan da ayrıca bahse
dilecek olursa hususi bir kitap yazmak lazım gelece
ğinden ve zaten maksadı aslî haleti iptidaiyede olan 
bizdeki hara teşkilatına bir numune ittihaz eylemek
ten ibaret olup, balâda muhtasaran yazılan haralar 
hakkındaki malumat da bunu temine belegan mabelağ 
kâfi olduğundan tefsillerinden sarfınazar edilmiştir. 

Prusya'da Mevcut Aygır Depoları 

Prusya'da elyevm bir numaralı cetvelde görüldü
ğü gibi on sekiz adet aygır deposu mevcuttur. 1874 
tarihinde Prusya depolarındaki aygırların mevcudu 
1 571 adet iken, 1898'de beş depo da 2 037 adade 
ve hali hazırda bunların miktarı cetvelde görüldüğü 
veçhile 3 239 adede baliğ olmuştur. Bu miktar aygır
lar ile senevi 177 828 reis kısrağa sıfat icra edilmek
tedir. 

Zevatı Hususiyeye Ait Aygırlar 

Prusya'da zevatı hususiyeye ve şirketlere ait bir 
çok aygırlar dahi vardır. Hususi aygırlar her sene bir 
komisyonu mahsus tarafından muayene olunarak 
matluba muvafık olanları sıfat icra eylemeye müsaade 
olunmakta ve her aygır sahibi bu bapta hususi bir 
defter tutmaya mecbur tutulmaktadır. Müsaadeli ol
mayan aygırların fiili sıfatı memnudur. 

Bundan maada Hükümet ve idari Hususiyei vilâ-
yat tarafından sergiler küşadiyle teşvikat icra ve iyi 
bakılmış ve yetişmiş tay ve kısrak ve aygırlara mü
kâfat ita edilmekte olduğu gibi yarışlarda kazanan 
hayvanat için dahi hususi mükâfaat ita kılınmakta
dır ki, bu mükâfat senevi takriben bir milyon mar
ka baliğ olmaktadır. 

Askerî Remont Depoları 
Purusya'da Harbiye Nezareti ordunun hayvana

tı feresiye ihtiyacatını evvelce dahilden temin müm
kün olamadığından hariçten tedarik eylemekte idi. 

Fakat elyevm ordu ihiyacatını, Hükümetin ittihaz 
eylediği idarei şaibe neticesi olarak tamamiyle dahili 
memleketten tedarik eylemekte ve bu hal bütün Al
manlar tarafından memnuniyetle takdir edilmektedir. 

Harbiye Nezareti ahali yedinde yetişen hayvanatı 
mubayaa komisyonları marifetiyle üç yaşında iken, 
mubayaa eder. Ve Remont depolarında talim ve ter
biye ve tağdiyelerine bakarak kadroları mucibince 
dört yaşını ikmal edenleri orduya sevk ve tevzi eyler. 
Binaenaleyh ahali daimî ve emin bir mahreç buldu
ğundan ve yedindeki hayvanı her zaman zahmetsiz 
ve masrafsızca nakde tahvil edebildiklerinden hayvan 
yetiştirmeye son derece gayret eylemekte ve bu hu
sus ordu ihtiyacatını belegan mabelağ temine kâfi 
geldiği gibi, hayvan yetiştiricileri de servet ve refaha 
mazhar etmektedir. Harbiye Nezareti Ziraatı müte
rakki ve hayvan yetiştirmekle müteveggil mevakii 
nazarı dikkate alıp Purusya'da on sekiz adet Remont 
deposu kuşat ve balâda beyan edildiği veçhile ahali 
yedindeki tayları mubayaa ve buralara sevk ederek 
talim ye tağdiyelerine gayret etmekte ve marülarz 
on sekiz depoda on bine karip tay bulunmaktadır. 

Almanya'nın hükümatı sairesinde dokuz adet re
mont deposu olduğuna nazaran Purusya ile birlikte 
cem'an yekûn yirmi yedi adet deposu vardır. Beher 
sene bu depolara on üç bin reis üç yaşında genç hay
van mubayaa ve ithal edilir. Muayyen olan kadro 
mucibince ordulara tevzi edilmek üzere keza on üç 
bin reis beş yaşına vasıl olmuş genç ve tüvana hay
van ihraç olunur. 

Almanya'da Hayvanat Bakanyenin Islah ve Teksiri 

Almanya Hükümeti ahalinin süt ve lahim cihetiy-
le havayici zaruriyelerini ve emri ziraatın terakki ve 
tealisini nazarı dikkate alarak hayvanatı bakariyenin 
ıslah ve teksiri kaziyesini kavanini mahsusa tahtına 
almış ve muvaffakiyat ibraz edenlere teşvikatı lâzi-
me ifa ederek bu hususta bugün Avrupa'nın hemen 
en müterakki bir memleketi olmuştur. Almanya'nın 
memaliki muhtelifesinde ittihaz kılınan tedabiri 
muhtelifeyi serd ve beyan etmek mucibi suda olaca
ğı mülâhazasiyle yalnız bizim Karesi livası vüsatın-
da olan Saksonya Kıraliyetini zikretmekle iktifa ede
ceğim. Saksonya Hükümeti, yerli uruku bakariyenin 
evsafı mutlubeyi haiz olmadığını nazarı dikkate ala
rak bunların Oldenburg ve Ostfransland ırkı hayva
natı ile ıslahına teşebbüs etmiş ve elyevm ırkı ma
halli hemen tamamiyle ıslah edilerek eski ırktan 
eser kalmamıştır. 
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Almanlar, ıslah ve teksiri bakaratı temin maksa-
diyle bir kanun neşreylemiş ve bu kanun mucibince 
her bir karye hayvanatı ledelmuayene damızlığa el
verişli olup olmadığı komisyonu mahsus tarafından 
tasdik edilmiş ve karyeler yüz inek için t>ir reis bo
ğa hesabiyle kâfi miktarda boğa tedarik eylemeye 
mecbur tutulmuş ve bir köy için tahsis kılınmış olan 
boğalar diğer karye hayvanatı ile sıfattan men edil
miştir. O derecede ki, bir karyenin malı olan bir 
boğanın diğer bir karye tarafından mubayaası ikti
za ederse mutlaka komisyonun malumatı ve vesika-
siyle icra ve bu vesika olmayınca damızlık hizme
tinde istihdamı men edilir. 

Hükümet her mıntıkanın tarakkiyatı ziraiyesini 
nazarı dikkate alarak ona göre teşvikatı lâzime itti
haz eylemiştir. Saksonya'da Hükümet tarafından 
tertip edilen sergi ve müsabakaların adedi yüz doksan 
kadar olup, bu sergilerde otuz bin kadar hayvan teş
hir edilmekte ve bunların en güzide ve müntehapla-
rından iki bin beş yüz res'ine heyeti mütehassıslar 
marifetiyle tevzi edilmek üzere iki yüz kırk bin mark 
mükâfat ita edilmektedir. 

Hayvanat ahırları dahi muayeneyi tıbbiyeye tabi 
olup, Hıfzıssıhhaya riayet edenlerle Hıfzıssıhhat ka-
vaidine tevfikan beslenen hayvanat ve bilhassa bo
ğalar hakkında mükâfat ita edilmektedir. 

Gerek ahali ve gerek şirketlerin iyi cins boğa te
darik edebilmeleri için 01berhaw ve Zapliç'de takri
ben 1 700 adet boğa beslenmekte ve boğalar kısmen 
Saksonya'dan ve kısmen isviçre ve Bâden'de 7 - 15 
aylık olanlar meyanından mubayaa ve burada 4 - 40 
hafta kadar tağdiye edildikten sonra fiyatlarından 
dun bir fiyatla ahaliye furuht edilmektedir. İyi cins 
boğalar tedarik etmekle müştagil şirketlere son bir 
kaç sene zarfında Hükümet iki yüz seksen sekiz bin 
mark kadar bir muavenette bulunduğu gibi, Hükü
metin teşvikiyle eshabı hayvanat birleşerek yirmi ilâ 
yüz hektar vüsatında müşterek meralar isticar ve 
buralarda hayvanatın en muvafık bir tarzda tağdiye-
lerine say ve ikdam edilmektedir. 

Almanya'da İslah ve Teksiri Hayvanat Şirketleri 

Islah ve teksiri hayvanat şirketleri eshabı hayva
nat ve çiftlikâttan mürekkep olmak üzere teşekkül 
eder. îşbu şirketlerin irae eyledikleri teshilat sayesin
de ıslah ve teksiri hayvanat meselesi fevkalâde te
rakki eylemiştir. 

îşbu şirketlerin ibraz eyledikleri hidemata mükâ-
faten hükümetler bunların sergiler ve yarışlar ve hat

ta piyango tertibine müsaade eylediği gibi nakden 
mükâfat ita ederler. Damızlık hayvanat celbinde 
gümrükten muafiyet vesaire gibi mazharı teshilat 
olurlar. Şimendifer ile hayvanat münakalelerinde 
büyük bir tenzilâta mazhar olurlar. 

Hükümet hayvan mubayaa etmek hususunda bun
lara müracaat ettiği gibi, damızlıkların tevziinde bun
lardan ya dun bir fiyat istiyfa eder veyahut mecca-
nen ita etmek gibi bir takım teshilat ile himaye ve 
teşvikat icra eylemektedir. 

Bunların Vazaifi Berveçhiatidir : 
1. — Şirketlerin bulunduğu menatıkda Hüküme

tin kabul etmiş olduğu ırka ait en iyi evsaf ve havasa 
malik erkek hayvanatı yetiştirmek ve bu hayvanatın 
evsafı hususiyelerini ve eşkâllerini irsen evlatlarına 
intikal ettirebilmerine itina etmek, 

2. — En iyi evsaf ve havasa malik dişi intihap ve 
irae eylemek, 

3. — Gerek damızlıkların ve gerek bunların döl
lerinin tağdiyelerine itina ve bahusus taylara ve 
danalara mahsus meralar tedarik eylemek, 

4. — Damızlık hayvanatın menşe, eşkâl ve ev
safı hususiyeleri hakkında künye tutmak ve eshabı 
hayvanata şehadetname ita eylemek, 

5. — Şirkete dahil olanların hayvanatına gıda te
darik etmek hayvanatın ve mahsulatı hayvaniyenin 
nakillerini ve pazarlarda furuhtlarını ve sergilerde 
teşhirlerini teshil etmek, 

6. — Islah ve teksiri hayvanat hakkında maluma
tı müfidenin tamimine hizmet eylemek* 

7. — Şirketlerin sermayeleri duhuliye ve aza ta
rafından mahiye verilen ücürattan vesaireden ve 
Hükümetin muavenetinden ve masarifatı dahi istifa
de nispetinde aza tarafından tesviye olunur. 

Bir mıntıka dahilinde teessüs etmiş olan bu gibi 
şirketler birleşerek bir merkezi umumi teşkil ederler 
ve bu sayede muamelâtı tehvin edildiği gibi, mahsu
latı hayvaniyenin daha faydalı bir surette furuhtu 
dahi temin edilmiş olur. Bilhassa Almanya'da bu 
gibi şirketlerin teşekülüne fevkalâde gayret edilmek
te ve hatta Bavyera'da teşebbüsatı şahsiye ile bu 
gibi şirketler teşekkül etmediği takdirde Hükümet 
kura heyeti ihtiyariyesini mecbur eylemektedir. 

1911 senesinden neşredilen bir istatistike nazaran 
Almanya imparatorluğunda 131 *i feres 1051 baka-
rat 120 keçi 3'ü koyun ve 83'ü hanazîr şirketleri ol
mak üzere 1 388 adet şirketin mevcut olduğu anla
şılmıştır. 
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Fransa'da Islah ve Teksiri Hayvanat 
Fransa ıslah ve teksiri hayvanat hususunda Al

manya'dan geri kalmış bir Hükümet değildir. 
Burada dahi Almanya'da müracaat edilen vasa-

iti fenniye ve iktisadiye mevkii tatbike vaz edilerek 
memleketin taalisini mucip muvaffakiyet istihsal kı
lınmıştır. 

Fransa'da zevatı hususiyeye ait kararların mik
tarı ziyade olmak itibariyle Hükümet hara teşkilâ
tından sarfınazar etmiş ancak en ziyade hayvan ye
tiştirmekle meşgul olup, ziraatı mahalliyesi müterak
ki olan Deportmaırfarda depolar teşkiline sarfı him
met eylemiştir. 

İşte bu sayede memleketin hayvan ihtiyacatı te
min edildikten başka harice dahi furuht edebilecek 
bir hale ifrağ edilmiştir. 

Fransa'da mevcut aygır depolarının adedi yirmi 
iki olup, bunlar meyanında olan Pompadur Deposu 
aynı zamanda bir hara halindedir ki, burada 14'ü 
halisüddem İngiliz ve 28'i halisüddem Arap ve 18'i 
Anglo - Arap olmak üzere 60 kısrak mevcuttur. Bu
rada az zaman zarfında Deportman depolarına yüz 
elli aygır yetiştirilmiştir. 

Pen Aygır Deposu dahi ıslah ve teksiri hayvana
ta ait fünunu tıbbiye baytariyeyi talim etmek üzere 
amelî bir mektep haline ifrağ olunmuştur. 

1908 senesinde neşredilmiş olan bir istatistike na
zaran Fransa Hükümeti Deportman depolarına 3 425 
aygır tevzi eylemiştir. Bunların mensup oldukları 
uruk berveçhiatidir. 

Halisüddem İngiliz 
Halisüddem Arap 
Anglo - Arap 
Nısfüddem hafif koşum hayvanatı 
Nısfüddem ağır koşum hayvanatı 

236 
103 
228 

2 214 
644 

+ 
3 425 

Senei mezkûre zarfında işbu aygırlar 755 sıfat 
mevakiine tevzi edilerek ahali yedindeki kısraklar ile 
mukarenet ettirilmiştir. 

Fransa ıslah ve teksiri hayvanat meselesini dai-
rei fenniye dahilinde takip edebilmek için hususi ko
misyonlar mevcut olup, zevatı hususiyeye ait aygır
ların sıfat icra edebilmeleri ancak bu komisyonların 
müsaadesine mütevakkıftırlar. Vesikayı haiz olma
yan aygırlar fiili sıfattan memnudurlar. Vesikalı olan 
aygırlar iki kısım olup, bir kısmı müsaadeli diğer kıs
mı mezun olanlardır. Bunların her ikisinin mecmuu 
1948 adettir. Bunlardan 221 halisüddem İngiliz 20'si 
halisüddem Arap, 64'ü Anglo - Arap, 473'ü nısfüd
dem hafif koşum, 1 122'si nısfüddem ağır koşum 
hayvanatıdır. 

Marülarz aygırlar için Hükümet 1908 senesi zar
fında 738 bin frank mükâfat tevzi eylemiştir. 

Senei mezkûre zarfında Hükümet aygırları 
151 049 ve hususi aygırlar 92 296 ki, cem'an 243 345 
kısrağa mukarenet icra eylemişlerdir. 

Fransa'nın 1911 senesine ait ıslah ve teksiri hay
vanat bütçesi berveçhiatidir. 

Frank 

Hara ve depo memurin maaşatı 
Harcırah 
Seyis ve haraların müstahdemini sairesi maaşatı 
Memurin ve müstahdemin edviye ve umumi sıhhiye masarifi 
Müstahdemin elbise esmanı 
Tamirat ve umuru ziraiye maarif i 
Sıfat zamanlarında aygırlar nakli mas-arifiyler bu 

uğurda müstahdem amele üeüratı ve 
haralar müstahdemini yevmiye ve tazmişai 

Nal ve hayvanat için edviye raasarifi 
Mekûlatı hayvaniye bedeli 
Depolar için mubayaa edilecek aygır esmanı 
Hayvanatı bakariye ıslahı hakkında tevzi olunacak mükâfat 
At yarışlarında ve konkurlarda tevzi olunacak mükâfat 

381 350 
141 000 

1 587 700 
47 914 

160 525 
328 400 

420 815 
246 045 

2 579 384 
1 000 000 

975 500 
1 327 000 

+ 1 ' 

9 195 633 

» 



Bundan maada vilayat hususi bütçelerinden bele
diyelerden müteaddit yarış ve- sirai şirketlerden, şi
mendifer kumpanyalarından ve zevatı hususiye ta
raflarından muhtelif yarışlarda iktidar gösteren hay
vanata, gebe kısraklara, taylara, tenasübü eşkâl ve en
dama malik aygırlara ve halisüddem kısraklara ve 
sıfat hususunda fevkalâdelik gösteren aygırlara tevzi 
edilmek üzere mükâfat olarak son seneler zarfında 
senevi vasati olarak on dokuz milyon beş yüz bin iki 
yüz kırk iki frank miktarında bir meblağ'sarfedılmek-
te bulunmuştur. 

Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da Islah ve 
Teksiri Hayvanat 

Almanya ve Fransa hükümetlerinde ıslah ve tek
siri hayvanat emrinde takip edilen usul ile ihtiyar 
edilen fedakârlık bizim için iyi bir numune teşkil eder 
ise de kurbiyeti ve vaziyeti coğrafya itibariyle bize 
olan müşabeheti nazarı dikkate alınarak Macaristan 
ve Romanya ile Bulgaristan'da usulü teksiri ıslahat 
hakkında da bir nebze malumat verilecek olursa da
ha ziyade fayda temin edeceği varestei külfei beyan
dır. 

Macaristan'da Usulü Islah ve Teksiri Hayvanat 

Macaristan dahi ıslah ve teksiri feres hususunda 
Avrupa'nın en ziyade terakkiye mazhar olmuş bir 
memleketi olduğu herkesçe malumdur. Nesli feres ile 
hayvanatı saire dahi son derece terakki etmiştir. Ma
caristan'ın mazhar olduğu bu tarakki evvelen ıslah 
hususunda hükümetin müdahalesi, saniyen damızlık 
tedarikinde ahaliye ibzal eylediği muavenetidir. 

Macaristan'da hükümete ait dört hara ile on üç 
aygır deposu mevcuttur. 

işbu haraların idaresi için hükümet takriben yedi 
milyon frank kadar bir tahsisat sarfeylediği halde beş 
milyon frank kadar bir varidat temin eylemekte bu
lunmuştur. Bu sayede hakikatte hükümetin haralara 
sarfeylediği mebaliği 2, 2,5 milyon franktan ibaret 
kalmış olur. Macaristan haraları hakkında bir fikri 
icmali edinebilmek için uzun tafsilattan sarfınazar edi
lerek yalnız Mezohakiş Harası hakkında malumatı 
muhtasara itası kâfi görülmüştür. Mezohakiş, Harası 
16 043 hektar araziye malik,, t 344 kısrak ile 1 044 
aygır ve hara umurunda müstahdem 539 feres ki 
cem'an yekûn 2 717 hayvanatı feresiye ve 1 730 da
mızlık ve 1 672 işde müstahdem sığır, oft iki bfff ha-
nazîr, 9 İSO koyun ve 701 memtır ve mn^tahdeınih 
ve 897 muhtelif ebniye ki bunlar meyamnda on dört 

iptidai ve tali mekâtip, üç kilise, 34 memur ikameti
ne mahsus hane, iki talebe pansiyonu ve beş beşeri 
ve beş hayvani hastahane, sekiz ispirto fabrikası, bir 
değirmen, bir şeker fabrikası, bir tuğla fabrikası vesai
re bulunmakta ve 1 500 000 franktan ibaret bir tahsi
sata malik bulunmaktadır. 

I 
i 

Bulgaristan'da Islah ve Teksiri Hayvanat 

Balkan hükümatı meyamnda bu hususta en ziya
de asarı tarakki ibraz eden hükümet Bulgaristan'dır. 
Buradaki teşebbüsat takriben on beş yirmi senelik bir 
hayata malik olmakla beraber sekiz milyon kıymetin
de beş aygır deposu kuşat edilmiştir ki, bunlardan 
üçü aynı zamanda iyi cins aygır, boğa ve koç ve tu-
yuru ehliye yetiştirmek üzere haradır^ Bundan başka 
ciheti askeriyeye ait iki remont depo$u mevcuttur. 

tşte Bulgaristan malik olduğu bu gibi müessesat 
sayesinde ahaliye iyi cins damızlık ita edebildiği gibi, 
ahali yedinde yetişen genç hayvanatı feresiyeyi dahi 
ordusunu teçhiz etmek üzere remont depoları için mu
bayaa etmektedir. 

Zirdeki iki numaralı cetvel mütalaasından müste-
ban buyurulacağı veçhile Bulgaristan depolarında 394 
aygır ve 45 merkep aygırı bulunup, bunlar sıfat zama
nında 211 mevakie taksim olunarak senevi 20 924 kıs
rakla mukarenet ettirilmekte ve haralarda yetiştirilen 
muhtelifülcins hayvanattan bir sene zarfında 1 342 
reis hayvan ahaliye furuht edilmektedir. 

Damızlık Hayvanatın Tevzii ve Teşvikat 

Hükümet Müvazenei Umumiye meyanından ifraz 
eylediği tahsisattan başka müvazenei hususiyeyi vila
yat tertibinden esmanı tesviye kılınmak üçere Avru
pa'nın meşhur uruku bakariyesinden boğa ve inekler 
celp ve ahaliye tevzi eylediği gibi bizzat Müvazenei 
Ümumiyeden dahi senevi elli bin frank bir tahsisat 

I ifraz eyliyerek bu meblağ ile gerek ahaliye ve gerek 
• şirketlere boğa ve inek tevzi ve bu j uruka mensup 
; hayvanat ve mahsulatını ıslah etmeljc, faraza sütçü 
j ineklerinin ıslahı maksadıyla bir takııjn şirketler teş-
? kilini teşvik ve hayvan beslemek hufsusunda mena-
\ fü mühtmme temin eden sair şirketlerin dahi peyder-
: pey teessüsüne hadim tedabir ittihaz etmektedir. 

Ahali yedinde yetişmekte olan hayvanların ko-
ı laylıkla furuhtları ve ordu ihtiyacatırü temin eyle-
• mek üzere daimi hayvan mubayaa koalisyonları tesis 
1 edilmiş olduğu gibi, muvakkat komisyonlar dahi teş-
i kir edilmektedir. 



Püevne Harasına son senelerde Almanya'nın Ost-
firizland koyunlarından elli koyun ile iki koç getiril
miş ve 1911 senesi ilkbaharında tevellüt eden kuzu
ları gören ahalide büyük bir şevk ve gayret uyan
mıştır. Hatta daha mayıs ayı zarfında bu kuzuların 
beheri 20 - 30 frank bir fiyatla ahali tarafından mu
bayaa edilmiştir. Bu koyunların yünleri beyaz ve 
gayet ince ve büklümlü olup, Prekos hayvanlardır. 
Koyunlar yevmiye bir buçuk, iki litre süt vermekte 
olmaları hasabiyle yavruları az zaman zarfında 40 -
50 kilo bir siklet peyda eylemektedir ve koyunların 
ekserisi ikiz yavrulamaktadır. 

Islah ve Teksiri Hayvanat Bütçesi 

Bulgaristan hükümeti hara ve depolarına askeri 
Remont Depoları dahi dahil oldukları halde senevi 
220 bin frank maaş ve 530 bin frank masraf olmak 
üzere 750 bin frank tahsisat vaz eylemiştir. 86 647 
frank müessesatta yetişip furuht olunan hayvanat es-
manmdan ve 381 963 frank dahi muhtelif mahsulatı 
ziraiye esmanı olarak senevi cem'an yekûn 486 610 
frank bir hasılat alınmakta olduğuna nazaran hükü
met ancak senevi 220 bin frank raddesinde bir mas
raf ihtiyar etmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Romanya'da Teksir ve Islahı Hayvanat 

Avrupa hükümetleri meyanında ıslah ve teksiri 
hayvanat hususunda en geride kalmış olan Romanya 
hükümeti son seneler zarfında Avrupa'yı numune it
tihaz ederek calibi nazarı dikkat bir derece ibrazı faali
yet eylemeye başlamıştır. 

Evvel emirde Umuru Baytariye Müdiriyeti Umu-
miyesinde ıslah ve teksiri hayvanat umuru ile teveg-
gul etmek üzere bir şube tesis ederek mezkûr şubeye 
bir müdür ve iki muavin ve iki müfettişten ibaret 
olmak üzere beş baytar ile her bir vilayette sırf ıs
lah ve teksiri hayvanata bakmak üzere birer müfet
tiş tayin eylemiştir. 

Islah ve teksiri hayvanata medar olmak üzere 
hükümetin berveçhiati müessesatı vardır : 

(1) Anadolu köyünde (Köstenceye karip) 150 ay
gırı havi bir depo, 

(2) Grabeş'de 119 aygırı havi bir depo, 
(3) Paloş'da 287 reis merinos koyununu havi bir 

ağıl, 
(4) ,Grater ve Bobara'da 100 reis astragan «Ka-

rakıl» koyununu havi ağıl, 
(5) Ronko'da 66 reis isviçre ineğini havi bir 

inekhane, 
(6) Popiş'de 31 reis İsviçre boğasını havi bir depo. 

Hayvanatı Fereşiye, Bakariye ve Ganamiyenin Islah 
ve Teksiri 

Romanya hükümeti hariçten kıymetli ve halisüd-
dem Arap, ingiliz ve Anglo - Arap aygırları mu
bayaa ve yerli hayvanat ile mukareneti takip edile
rek tesalüb usulü teksir ve ıslahını kabul eylemiştir. 
işte bu sayede ordusunun ihtiyacını ref ve bertaraf 
etmeye çalışmakta ve halisüddem Perşron ve Arden 
uruku feresiyesiyle de ziraat umurunda istihdamına 
elverişli hayvanatı ıslah etmeye uğraşmaktadır. 

Yerli uruku bakariyesi meyanından intihap eyle
diği (Moldava) cinsini ve İsviçre'den ithal eylediği 
Simental boğalarıyla ıslah ederek, sütçülük, kasap
lık ve ziraat umurunda istihdama elverişli bir hale 
vaz etmeye çalışmaktadır. 

Yerli ağnamdan süt ve etleri iyi olanları prekos, 
merinos koçlarıyla ve derilerinden daha ziyade kâr 
almak maksadıyla dahi siyah yünlü koyunları astra-
kan «karakıl» koçlarıyla tesalüb ettirerek ıslah eyle
meye gayret etmektedir. 

Teşvikan İta Edilen Mükâfat 
Teşebbüsatı zatiye ile ithal ve lâakal dört sene 

damızlıkta istihdam edilen iyi cins aygırlar için be
heri dört bin franktan on ve halisüddem ve nısfüd-
dem aygırlar için beheri üç yüz franktan yüz adet 
mükâfat ve simental ve isviçre ve halisüddem ve yer
li ırklara mensup hayvanatı bakariye için dahi ayrı
ca mükâfat ita edilmek üzere hükümet bütçesine mü
him bir tahsisat vaz eylemiştir. 

Şirketler 

Ahiren kasaplık ve sütçülük noktai nazarından yer
li hayvanatı ingiltere'den celbedilen bakarat ile ıslah 
etmek maksadıyla bir şirket teşekkül etmiş ve bunun 
için Margoşdi'de bir çiftlik bu emre tahsis edilerek 
ilk kafile olmak üzere berveçhizir hayvanat celbedil-
miştir : 

Adeden Adeden 
Esamii urub Boğa inek 

Jersey 1 6 
Angos «Boynuzsuz» 2 10 
Herford 2 11 
Durham «Kısa boynuzlu» 5 25 

Çiftlik eshabının reyelayn meşhudu olan işbu hay
vanatın onlara ika eylediği merakı görerek şirket el-
yevm mevcudunu yüzden fazla bir adede iblağ eyle
miştir, 



Şimdi ahali yerli hayvanatım işbu uruku bakariye 
ile ıslaha koyulmuş olduklarından bugün Romanya'da 
bunların bir çok melezleri meydana gelmiştir. 

Islah ve Teksiri Hayvanat Bütçesi 

Romanya bu husus için bir milyon frank kadar 
bir bütçeye maliktir. 

1911 senesinde hariçten damızlık hayvan celbi için 
ayrıca 400 bin frank sarfedilmiştir. 

Islah ve Teksiri Hayvanat Hakkında Hükümetimizin 
Elyevm Tatbik Etmekte ve Atiyen Takip Etmesi Zaruri 

ve Elzem Görülmekte Olan Usul ve Siyaseti 

Avrupa'da tatbik edilen usulü muhtelife ve teda-
biri lazime iyice tetkik ve mütalaa kılındıkta hüküme
timizin bu hususta tatbik ve ittihaz eylemesi lazım ge
len usulü ıslah ve tedabirin neden ibaret olması la
zım geleceği, kolaylıkla istidlal edilmektedir. 

Balâdaki tafsilattan müsteban buyurulacağı veç
hile Avrupa hükümatının hemen kâffesinin bu husus
ta tatbik eyledikleri usul ve tedabir hemen yekdiğeri
ne müşabih olup, asırlardan beri icra kılınan tecrübe 
ve taharriyatı fenniyeye müstenit olarak netayici ha-
sene istihsal kılınmakta olduğuna nazaran Türkiye 
Cumhuriyetinin dahi onların takip eyledikleri usul 
ve ittihaz eyledikleri tedabiri kabul ederek hemen ic
raata başlaması icabederdi. 

Faraza onların netayici hasene tevlit eden usul ve 
tedabirine iğmazı aynı ederek tecrübeye kalkışacak 
olursa vakit kaybederek maddi ve manevi bir çok zi-
yaı mucip olacağı şüphesizdir. 

Filhakika bugün Cumhuriyetimizin kabul ve it
tihaz eylediği usul Avrupa'da ittihaz kılınanlara mü
şabih olacak ise de neticei müfide istihsali için yek
diğerini itmam eden şerait ve tedabirin noksaniyeti 
ve muntazam bir teşkilatın ademi mevcudiyeti seme-
ratı nafıa iktİtafını tavik eyleyecek mahiyettedir. Bi
naenaleyh memleketimizin ahvali hususiye ve ihtiya-
catı iktisadiyesini nazarı dikkate alarak ıslah ve tek
siri hayvanat emri ehemminin terakki ve taalisi hak
kında ittihazı lâzım gelen tedabirin arz ve beyanına 
mücaseret olundu. 

Islah ve Teksiri NesH Feres 

Müdafaai memleketin, ziraat, smaat ve hatta tica
retin tarakki ve tealisinin bir uzvu mühimmi ve bir 
çok hususatta beşeriyetin yan kadimi olan hayvanatı 
feresiyenin bilhassa bizim gibi turuku umumiye ve 
muntazam şosalardan ve şimendiferlerden mahrum 
olan bir memlekette ihtiyacatı siyasiye ve iktisadiye-

miz ile mütenasip olacak bir surette yani hali harpte 
ordunun sunufu muhtelifesinin teçhizatına vs zamanı 
hazaride çiftçinin ve arabacının ve jandarmaların ih-
tiyacatına kifayet edz.vK derecede yetiştirilmeleri mec
buriydi Katiye tahtındadır. 

Bu maksadın temini husulü evvel emirde mevcut 
uruku feresiyemizin bazı evsafını ıslah etmek ve ba
dehu memlekette hissedilen ihtiyaç ve arzu ile müte
nasip evsafı haiz uruku sairei feresiyeyi teksire çalış
maktır. Bu da fevkalâde müşkülât ile ve bir çok fe
dakârlıklar ihtiyariyle imkânpezir olacağından ve is
tihsali matlup olan netayici hasene ancak bir çok se
neler güzer ettikten sonra meşhut ve nümayan olabi
leceğinden bu hususta hükümetin, vilayatın ve efradın 
vazaifini tayin eder kati bir teşkilata malik olmaklı-
ğımız. icabeder. Yani şimdiden hükümetin ve vilaya
tın ve efradın ne istedikleri ve ne yapacakları bilin
melidir. Bizde teşebbüsatı şahsiyenin ve bu hususta 
vukuf ve nümaresenin pek mahdut olması itibariyle 
ıslahı nesli feres hakkında en büyük himmetler bit
tabi hükümeti merkeziye tarafından sarfedilmeli ve 
bunun inanı idaresi kezalik hükümeti merkeziyenin 
yedinde bulunmalıdır. 

Vilayat ile efradın vaziyetler hükümeti merkeziye-
ye muavenet ve onun teşebbüsat ve icraatını teshil 
edici bir mahiyeti haiz olmalıdır. Yani hükümeti mer
keziye memleketin iklim ve derecei ter^kkii ziraatı ve 
ahalinin arzu ve merakı ihtiyacatı; mahalliye ve 
umumiye ile mütenasip damızlık hayvan tedarik 
ve celbetmek ve nerelerde ne gibi müessesat ve 
teşvikat icra etmek gibi vukuf ve ilme istinat 
eden ağır ve müşkül bir vazifeyi deruhte ey
lemeli ve vilayat ile efrat, hükümetin icraatına mua
venet ile fevaidi hasene istihsaline hasrı gayret etme
lidirler. Damızlık hayvan tedariki keyfiyeti ıslah ve 
teksiri hayvanatın en mühim bir rüknü olup, bahusus 
bunların her yerde vücudu nâdir ve elde edilmesi 
mebaliği azime sarfını müstelzimdir. 

Mesela : Son zamanlarda ıslahı nesli ferese teşeb
büs etmiş olan Arjantin Hükümetini nazarı dikkate 
alalım. Burada gerek hükümet ve gerek hususi hara 
sahipleri tarafından İngiltere ve Fransa'da beheri do
kuz yüz bin altın frank kıymetinde bir çok aygırlar 
tedarik edilmiştir. Bizde ise ne efrattanj ve ne de iler
de teşekkülü mefruz ıslah ve teksiri hayvanat şirket
lerinden değil bugün hatta daha uzun bir zaman için 
bile bu gibi fedakârlıklar ihtiyarı muntazır olamaz, 
îşte bu damızlık hayvan tedariki ehemmiyet ve müş
külatından dolayıdır ki aygır depolan, haralar ve tay 
depolarının bizde dahi tesis ve küşadı elzemdir. 



Aygır Depolan 
Bizde harbi umumi esnasında depolarda mevcut 

damızlık aygırların miktarı takriben yüz aygır bulun
maktadır. Almanya'da Prusya'da 3 237, Fransa'da 
3 425, Macaristan'da 3 270, Bulgaristan'da 400 (Her 
sene mevcudu tezyit edilmek üzere bin beş yüze ib
lağı mutasavverdir.) Hükümet aygırı bulunduğu naza
rı teemmmüle alındıkta bizde mevcut olan yüz aygırın 
memleketin vüsatine nisbeten hiç mesabesinde oldu
ğu anlaşılıyor. Memleketimiz dahilinde iki yüz bine 
karip kısrak vardır. Bunlardan yüz bini damızlıkta 
istihdam edilebileceği farz olunursa, bunları idare 
etmek için akalli iki bin aygıra ihtiyaç olduğu vares-
tei arz ve beyandır. Mezkûrülmiktar aygırların tedari
ki müşkül olmakla beraber ıslahı nesli feres için mut-
laküllüzumdur. Takati malimizi ileri sürerek bunun 
imkânsızlığını kabul etmek doğru olamaz. Hüküme
timiz hali sulhde bile ordusunu teçhiz edebilmek için 
on beş bin kadar süvari ve topçu hayvanatına muh
taçtır. Elyevm bunların tedariki için müzayaka za
manlarında memaliki ecnebiyeye yüzbinlerce lira ver
meye mecbur olacaktır. İşte bu mecburiyet hazarı 
teemmüle alındıkta dahilen bu gibi fedakârlığın ihtiya
rî zaruri ve ehven görülmelidir. Marelarz lüzumu derkâr 
olan iki bin aygırın bedeli mubayaasının msfı muva-
zenei umumiyeden ve nısfı diğeri vilayat muvazene! 
hususiyelerinden tesviye edilmek ve senevi iki yüz ay
gır mubayaa olunmak üzere tedricen on senede teda
rik ve ikmali mümkündür. Bu veçhile hükümet ve 
vilayatın tedarik edeceği damızlık aygırlar, mutlaka 
muayyen mevakide peyderpey tesis edilecek aygır de
polarında bulundurularak sıfat mevsimi hululünde 
bunları sıfat mevakiine tevzi etmek icabeder. 

Depolara muktazi aygırların mümkün mertebe se
ne be sene dahili memleketten tedariki münasip ve 
muvafık olur. Çünkü bunu hariçten tedarik etmek 
büyük masraf ve fedakârlık ihtiyannı mucip olmakla 
beraber Avrupa hükümetlerince ancak işe elverişli ol
mayanların harice satılmaları kaideden olduğuna na
zaran bunlardan büyük bir menfaat beklemek doğru 
olamaz. 

Mesela : Macaristan Hükümeti, kendi memleke
tinde bulunan 280 ila 300'e karip hususi haralar esha-
biyle bir mukavele aktetmiş ve bu mukavele mucibin
ce beher harada damızlığa elverişli olarak yetişen 
bilcümle genç aygırlar evvelce takdir edilmiş fiyatla 
hükümete satılmakta ve işe yaramayanlar ihs'a edilmek
te bulunmuştur. Bu suretle Macaristan'da harice da
mızlık olarak satılmaya layık aygırların bulunamadığı 
anlaşılmaktadır. 
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Balâda arz olunduğu veçhile bu bapta ihtiyar edi
lecek masarifi tesisiyenin nısfı Muvazenei Umumiye
den ve nısfı diğeri dahi deponun inşa ve tesis eyleye
ceği vilayetin hususi bütçesinden tesviye olunabilir. 
ilk sene zarfında mubayaa edilecek aygırlar elyevm 
vilayatta mevcut depolara tevzi edilmeli. Mamafih 
mevcut depoların ekserisi on ila otuz hayvan istiab 
edebilecek derecede küçük ve arazi ve çayırlıklardan 
mahrum bulunmaları hasabiyle âdeta âdi birer ahır 
gibi inşa ettirilmiş olduğundan bunlardan tevsia ka
biliyetli olanların hali hazır fenne tatbiken şeraiti" la-
zimeyi haiz yüzer hayvanlık depo halinde tevsii ve 
olmayanların atiyen birer sıfat mevkii gibi muhafaza 
edilmeleri icabeder. 

Aygır depolarının bilcümle masarifatı daimesi Mu
vazenei Hususiye! Vilayata dahil olmalı ve müdür ol
mak üzere bir baytar ile bir müdür muavini baytar 
ve bir muavin baytar ve bir ziraat memuru, bir ayni
yat memuru bir kâtip bir nalbant ve dört aygıra bir 
seyis, egzersiz ve idmanlarına bakmak üzere binici 
ve müstahdemini saire ve ziraat umurunda istihdam 
olunmak üzere ücretle miktarı kâfi amele çalıştırıl
mak ve deponun idarei fenniyesi İktisat Vekâletine 
ait olmalıdır. 

Depolarda aygırların hüsnü muhafaza ve istih
damları bazı şeraiti mühimmeye tabidir ki, onlardan 
birincisi : Aygırlara bakacak seyislerin muktedir ve 
hüsnühal erbabından olmasıdır. Bunun temini için 
verilecek maaşın, daima hayatları tehlikede olmak iti
bariyle, dolgun bulunması ve iktidarları meşrut ol
dukça mazharı mükâfat olması ve meccanen ilbası 
lazımdır. Bazı memalikte hara ve depolarda seyislik 
vazifesi askerlere gördürülmektedir. Bu veçhile hare
ket edildikte ihtiyar edilecek masarif gerçi üç defa 
daha az olursa da bunların bir kaç senede öğretilerek 
tam işe yarayacakları esnada terhis edilip yerlerine 
tekrar acemi efrat getirileceğinden mahzuru ziyade
dir. 

İkincisi; sıfat mevsiminde aygırların hüsnü tağdi-
yesi ehemmiyetlidir. Çünkü ekseriya sıfat zamanla
rında belediyeler ya gayrı kâfi veya fena neviden 
ucuz gıda tedarik etmekte olduklarından damızlıklar 
meyanında envayı hastalıklar ve mahaziri saire tevel
lüt etmektedir. Binaenaleyh sıfat mevakiinde damız
lıkların ağdiyesi ancak baytar memuru tarafından 
intihap ve teftiş edilmelidir. 

Üçüncüsü : Sıfat istasyonlarının muntazam bir 
halde bulunması keyfiyetidir. Elyevm hiç bir mevki
de hususi sıfat istasyonu olmayıp kura ve kasabata 
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sevk edilen aygırlar gayrı muntazam ve şeraiti sıhhi
yeden ari birtakım ahırlarda bulundurulmakta ve bu 
yüzden mehaziri adide tevellüt etmektedir. Alelhu-
sus mukarenet zamanlarında aygırlar tesiratı harici
yeden en ziyade müteessir olacakları hasebiyle hıfzı 
sıhhatlerine en ziyade ehemmiyet atfetmek icabet-
mektedir. Bunun için mahalli belediyeleri tarafından 
sıfat mevkilerinde şeraiti sıhhiyeyi haiz ahırların in-
şaası icabeder. Mamafih bu masraf liecelisıfat bura
lara getirilerek kısrak eshabından cüz'i bir ücret alı
narak da tedarik edilebilirse de halkımız henüz bu 
hususta takdirkâr olmadıklarından mahzuru daîdir. 

Haralar 

Haiz oldukları evsafı nesliye ve zeotekniyeleri 
evlat ve ensale intikal ettirebilecek kudrette baba ve 
analar elde edebilmek için haraların tesis ve küşa-
dına lüzum kati ve fenni vardır. 

Aygır depolarına muktazi damızlıkların bir kısmı 
ahali yedinde yetişip bihakkın damızlığa elverişli 
olanlar meyanından tedarik edilebilir ise de bunların 
kâffei memâliki mütemaddinenin kabul eylemiş ol
duğu veçhile haralarda yetiştirilenler meyanından in
tihap edilmeleri daha muvafıkı nefsülernir olduğun
dan haralar küşadı ile yetiştirilmelerine gayret olun
malıdır. 

Ecnebi ırklarına mensup damızlık aygırların dai
ma hariçten mubayaası mümkün olsa bile pek paha
lıya mal olacağından başka dahilde tevellüt edip şe
raiti iklimiye ve gıdaiyeye alışmış olanlar derecesin
de faydalı olamayacağı gibi yüksek bir nisbette tele
fata maruz kalacakları kaviyen melhuzdur. Memle
ketimizde en ziyade halisüddem Arap ırkı aygırları
na ihtiyacımız olduğundan bunlar elhalettühazihi de
polara muktazi ve ihtiyacatı memlekete tekabül ede
cek havasa malik damızlıkların ahali ve urban elinde 
bulunmaları müstahil olması keyfiyeti nazarı teem
müle alındıkta kararların küşadı mutlaküllüzüm ol
duğu anlaşılır. Mamafih işbu haralarda takip edile
cek usule nazaran damızlık yetiştirebilmek için ip
tida alınacak aygır ve kısraklar fyatlarının büyüklü
ğüne bakmayarak gerek hariçten ve gerek dahilden 
gayet kıymettar ve koşu ve müsabakalarda namdar 
olanlardan tedarik edilmelidir. 

Bu hususta haraların ifa eyleyeceği vazaifi tak
dir ederek mülga Ziraat Nezareti tarafından geçen 
sene çiftçilerin Aziziye mevkiinde bir hara tesis edil-. 
miş ve bu haraya mülga Harbiye Nezaretine ait olup, 
vazifesine hitam verilen çifteler harasında mevcut 
seksen beş valide kısrak ile otuz dört genç kısrak ve 

yirmi bir baba aygır ile on üç genç 
narak işe başlanmıştır. Mamafih işbu 
vanatın Avrupa'da emsali haralar 
petle matlup kıymeti müslihhaneleri 
künye ve eşkâlleriyle sabit olmuş 

a^gır devren alı-
damızlık hay-

h^yvanatına nis-
olmadığı gibi 

hakayıktandır. 

nakledebilecek 
olmaları muk-

Malumu samileri olduğu üzere haralardan mun-
tazır fevait mutena* bir teşekküle malik ve evsafı lâ-
zimeyi haiz ana ve babaların izdivaçları ile husule 
gelecek güzide ve müntehap döllerin 
rina tevzi ve bunlar ile ahali yedinde bulunan kısrak
larla mukarenet ettirilerek ıslaha hizmet ettirilmele-
rindendir. İşte haralara alınacak aygırların evsafı 
hasene ve makbulelerini evlatlarına 
bir teşekküre ve kuvvei irsiyeye malik 
tazidir. Nitekim yukarda tefsilen arzj edildiği üzere, 
Almanya'da bu hususta kullanılan ayiırların kıymet
lerinin ne derece yüksek olduğu görüldü. Hatta yeni 
ıslahı nesli ferese başlamış olan Arjajntin Hükümeti 
bile kırk elli bin lira kıymetinde müteaddit aygırlar 
tedariki ile işe mübaşeret eylemiştir. (Aziziye harası
na bu derece yüksek evsafa malik damızlıkların te
darik edilememesi esbabı mülga Zirajat Nezareti ve 
iktisat Vekâletinin bu hususta sarf ejdebilecek yük
sek tahsisatı olmadığından ileri gelmiştiıt. 

Elyevm seksen beş kadar valide j kısrağa malik 
olan Çifteler. Harası memleketin ihtiyacatı ile müna
sip olmadığından, yukarıda arz eylediğim müteaddit 
depolarda bulundurulması mutlaküllüzüm olan iki 
bin aygırın senede yüzde beşinin tebdijli (ekalli yüzde 
üçünün ihtiyarlıktan ve avarızı saire^en. ve ikisinin 
mürd ve helnakten mütevellit noksan) için her sene 
yüz elli aygırın matlup veçhile yetiştirilmesine halen 
ihtivaç derkâr ve bu da lâakal altı yü|z valide kısrak 
ile yirmi kadar baba aygırın bu vazjifeye tahsisiyle 
mümkün olacağı bedidardır. Çünkü inezkûr kısrak
lardan fevkalâde olarak yüzde yetmiş beş nispetinde 
döl alındığı farz olundukta işbu tayların dört yaşına 
varıncaya kadar takriben yüzde on j beşi mürd ve 
avarızı muhtelifeye giriftar olmaları v^ yüzde on nis
petinde damızlığa elverişli olamadıkları ihtimaline 
nazaran nispet yüzde elliye tenezzül | edecek ve bu 
halde senevi ancak üç yüz tay yetiştiıjilebilecektir ki, 
bunların nısfı erkek ve nısfı diğeri dişi olmalarına 
nazaran senevi aygır olarak mezkûrüımiktar kısrak
tan ancak yüz elli damızlık aygır istihsal edilebilece
ği tahakkuk eder. j 

Balâda maruz esbap dolayısıyla memleketin muh
telif mevakiinde yüz veya yüzellişer kısraklık dört 
ilâ altı haranın tesis ve küşadına ihtiyaç vardır. 



Haraların vücuduna ihtiyaç bu veçhile anlaşıldık
tan sonra bunların tesis edilecekleri çiftlikatm gayet 
vüsatli araziyi ihtiva eylemekle beraber tevellüt ede
cek üç dört senelik dölleriyle beraber damızlıkların 
iaşelerini temin edebilecek derecede ziraate elverişli 
olmaları ve bundan başka inekhane ve ağnam numu
ne ağılları tesisine de muvafık bulunmaları şarttır. 

Elyevm balâda maruz evsafı haiz dört muhtelif 
mevakide Maliye Vekâletine ait Çifteler, Sultansuyu 
ve Çukurova ve Karacabey çiftlikatınm tamamen bu 
emre tahsisi maksadı temine kâfi olabilir. Hüküme
timizin çiftlikatı mezkûreyi iktisat Vekâletine devir 
ve teslim eylediği takdirde hemen hara haline ifrağı 
mebaliği azime vesaireye mütevakkıf olması hasabiy-
le bunların on senede ikmali mümkün olabilir. Şöyle 
ki : Çifteler çiftlikatındaki harada mevcut kısrakların 
yüzelliye iblağı ve aynı zamanda yüz ineklik, bü inek
hane ve şimdilik yüzer reislik dört damızlık koyun 
ağılı tesis edildikten sonra üç senede bir, diğer çiftli-
katta yüz ila yüz elli kısraklık ve keza badettetkik 
görülecek ihtiyaç nisbetinde inekhane ve ağılları muh
tevi haraların tesis ve küşadı lazım gelir. 

Damızlık Erkek Tay Depolan 

Bu gibi müessesatın vücuduna da ihtiyacımı? var
dır. Aygır depolarına muktazi damızlıklar haralarda 
yetiştirilinceye kadar ahali yedinde yetinecekler me-
yanından tefrik ve tedariki mümkün ise de ahali ye
dinde bulunan erkek tayların fenne tevfikan tağdiye 
ve hıfzı sıhhatlerine itina edilemeyeceğine mebni bir 
çok havas ve evsafı hasenelerinin neşvünema bulama
yacakları, bazılarının takdirsizlik yüzünden ameliyeyi 
ihsaya maruz tutularak kuvvei tenasülüyeden mahrum 
edilecekleri cihetle Macaristan ve memaliki sairede 
olduğu gibi bizde dahi ihtiyaç nisbetinde kadrolar 
tertibiyle istikbalde damızlığa elverişli olacakları men
şe şehadetnamelerinden ve muayeneyi fenniyelerinden 
anlaşılacak genç taylardan senevi miktarı kâfi mu
bayaa ve dört yaşına kadar tay depolarında yetişti
rilerek damızlıkta istihdam olunmak üzere aygır de
polarına tevzi veyahut dun bir fiyat ile hayvan yetiş
tiricilere furuhtlan münasip ve mütalaa görülmekte 
ve bu tedbirin kabul ve tatbiki halinde atide maruz 
fevaidin husulü derkâr bulunmaktadır. 

1. İstikbalde melhuz kıymeti tenasüliyelerine rağ
men gerek orduda ve gerek hidematı atiyede istihdam 
olunmak üzere ihsa edilen bir çok güzide tayların kıy
meti nesliye ve irsiyelerini muhafaza ettirmek, 

2. iyi tağdiye ve terbiye edilememek ve hıfzı 
sıhhatlerine riayet olunamamak yüzünden soy ve ev-
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saf ve ahlak iktisabiye kıymetleri tenezzül edecekle
rin şeraiti mahsusa sayesinde teşekkül ve neşrünema-
larına hizmet etmek, 

3. iyice beslemek ve büyütmek için iktidaı ve 
vesaiti maliyeleri olmayan esbabı hayvanatın tayla
rını suhuletle nakde tahvil edebileceklerinden bilvesi
le ıslah ve teksiri hayvanat hususunda teşvikatı mües
sire icra edilmektedir. 

Filhakika bu gibi genç hayvanatın istifade edilecek 
bir sinne vusullerine kadar bir takımının bazı avarız 
ve uyubat ile kıymetlerini zayi etmeleri ve bazılarının 
mürd ve helak olmaları dahili hesap edilerek bunların 
tay depolarında yetiştirilmeleri pahalıya mal olacağı 
varidi hatır olabilirse de haralarda tağdiyesi ehven te
darik olunabilen vâsi çiftliklerde teşkili münasip olan 
depolarda beslenecek bir damızlık tay için sarfoluna-
bilecek cüzi bir paranın istiksar edilemeyeceği aşi
kârdır. 

Ahali Yedinde Bulunan Aygıların Muayeneleri ve 
Damızlıkta istihdamlarına Müsaade İtası 

Damızlık tedariki için hükümet tarafından ihti
yar edilen fedakârlık ne kadar büyük ve teşkilatı ne 
kadar vâsi olursa olsun, yine ihtiyacı memleketi ta
mamen temine kâfi olamayacağından ahali yedinde 
bulunan aygırların da fiili sıfatta kullanılmalarına mü
saade itası lazımdır. Ahali yedindeki aygırların kâf-
fesi her yerde komisyonlar tarafından muayene olu
nup bunlar arasında damızlıkta istihdama elverişli ol
dukları anlaşılanların irae eyledikleri evsafa nazaran 
bir takımına, (Takdirname) ve bazılarına (izinname) ita 
edilmelidir. Takdirnameliler tıpkı hükümet aygırları 
gibi bir ırkı İslah edebilecek evsaf ve imtiyaza malik 
olmalı ve izinnameliler yalnız sahibinin kendi kısrak-
larıyla mukarenet etmelerine müsaade olunmalıdır. 
Damızlığa elverişli olmadıkları işbu komisyonlar ta
rafından anlaşılan aygırların kâffesi tenasülde kulla
nılmamak üzere ihsa ameliyesine maruz bulundurul
malıdırlar. 

Irkın ıslahı imtiyazını haiz olan takdirnameli ay
gırlar fevkalâde eşkali hariciye ve tenasübü endama 
malik veya pek makbul bir şecereye mensup olmak, 
iyi yürüyüşlü ve güzel don ve nişane bulunmak gibi 
evsaf ve şeraiti hususiye nazarı itibara alınıp aliyülalâ, 
alâ ve şayanı kabul namıyla üç sınıfa taksim edilerek 
damızlıkta istihdama selahiyet verilmeli ve fiili sıfat
ta gösterecekleri iktidar ve faaliyetleri de nazarı dik
kate alınıp sınıflarına göre mazharı mükâfat olmalı
dırlar. 
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Bundan maksat ahaliyi hayvan beslemeye teşvik 
ve binnetice teksire hizmet olacağından bu hususta 
ihtiyarı zarurî olan masarifin istiksarı caiz olamaz ve 
bu suretle de vazifei teksiri hükümet sırf kendi aygır
larına tahmil etmeyerek ahali yedindeki aygırlardan 
dahi istifade etmek şartıyla fazla aygır iaşesine ait 
mebaliğden azim tasarruf etmiş olur. 

Aygır Kısrak ve Tay Sergileri. 

Her sene veya iki senede bir vilayatm muvafık 
mevakiinde sergiler kuşat edilerek sergiye vaz edilen 
gerek hükümet aygırlarının ve gerek takdirnameli ve
ya izinnameli aygırların döllerinden olan bir, iki ve 
üç yaşındaki erkek ve dişi taylara ve emri teksirde 
fevkaladelik gösteren aygırlara ve teşkilatı muntazam 
ve nesli maruf valide kısraklara mükâfat ita edilmeli 
ve mükâfatın nısfı muvazenei umumiyeden ve nısfı 
diğeri de muvazenei hususiyeden tesviye kılınmalı
dır. 

Mazharı mükâfat olan erkek taylar hükümatın 
malumatı tahtında furuht olunmalıdır. 

At Yarışları 

At yarışlarının ıslahı nesli feres hakkında büyük 
bir tesir icra eylediği aşikârdır. Memleketimizde ya
rışlara fevkalade merak olduğu ve halk buna dair 
büyük bir rağbet ve muhabbet ibraz eyledikleri hal
de maatteessüf henüz bir teşkilata tabi olmadığı mey
dandadır. 

Avrupa'da dahi at yarışlarına fevkalade rağbet 
gösterilerek hemen her memlekette bir çok hipodrom
lar inşa ve teşvikatı lazime ibraz edilmekte bulun
muştur. Mesele Prusya'da kırkı mütecaviz hipodrom 
bulunmaktadır. 

Bizde gerek Dersaadet ve gerek vilayatın bazıla
rında teşkil edilen at yarışları gittikçe kesbi ehemmi
yet etmektedir. Alelhusus Cumhuriyetimiz yarışlarda 
kazanan hayvanata mükâfatı nakdiye ita etmek üze
re yarış cemiyetlerine muavenette bulunur ve bunla
rı memleketin mizaç ve icabına muvafık usul ve tali
mat tahtında muntazam bir teşkilata tabi tutarsa ıs
lahı nesli feres hususunda esaslı bir vasıtai teşvik ola
cağı şüpheden varestedir. 

Genç Hayvanatın İyi Beslenmesinin Ehemmiyeti 

Islahı nesil hususunda halkın kendi kısraklarına 
kolayca iyi bir aygır bulabilmesi bir meseleyi esasi
ye ve mühimme teşkil ettiği gibi, asil ana ve baba
dan tevellüt eden tayların dahi tağdiyeleri keyfiyeti I 
o derece haizi ehemmiyet bir mesele halindedir. Çün- | 

kü asil bir ana ve babadan alınan yavrunun irsen 
ana ve babansının evsafına malik (jriacağı malum 
ise de böyle bir yavrunun emri ! tağdiye ve ter
biyesinde gösterilecek bir ihmal o yavrunun ev
safı mevrusesinin neşvünemasına njani olacağı da 
aşikârdır. Mesela yarışlarda mükjâfat kazanmış 
meşhur bir aygırın yavrusu iyi bakılmadığı halde 
mutavassıt bir halde kalacağı gibi sütlü bir ineğin 
yavrusu iyi bakılmadığı zamanda süt vermek evsa
fını gösteremez. 
Hayvanatı Feresiyemizi Islah Etmek İçin muslih 

Aygırları Hangi Irktan İntihap i Etmeliyiz. 
Elyevm müdafaai memleket husjışunda süvari, 

topçu ve mekkâri hayvanatına nakliyat hususunda ve 
bilhassa umuru ziraatte kuvvetli ve adeli hayvanata 
ihtiyaç bulunduğu nazarı itibara alınırsa hayvanatı fe
resiyemizi ıslah etmek için hangi ırktan damızlıklar 
intihabı iktiza edeceği anlaşılabilir. Binaenaleyh evvel 
emirde hidematı mezkûreyi ifa edebilecek hayvanatı 
feresiyenin ne gibi teşkilatı bedeniyeye malik ol
ması icabedeceğini nazarı mütalaadan) geçirelim : 

Süvari hayvanatının teşekkülatı nasıl olmalıdır? 
1. Baş ufak ve zarif, 
2. Unkun baş ile irtibatı serbest, 
3. Unk kâfi derecede uzun ve iyice neşvünema 

bulmalıdır. 
4. Cidağu vasat derece yüksek, 
5. Zahr düz ve kısa, 
6. Bel kısa, geniş ve yüksek, 
7. Sadır geniş ve derin, 
8. Kadem iyice müteşekkil ve amudiyet mun

tazam olmalı, 
9. Tırnaklar kavi ve metin olmalı, 

10. Tabiatı halim ve çevik, 
11. Kanaatkar ve alelhusus uzun seferlere mü

tehammil olmalı, 
12. îrtifa 1,45 ilâ 1,55, vasati olarak 1,50. sıklet 

400 ilâ 500 kilogram olmalıdır. 
Balâdaki teşkilatı bedeniyeye malik süvari hayva

natı yetiştirebilmek için bittabi bu evsafı haiz hayva
natın damızlıkta intihabı zaruridir. Bu bapta tafsi
lata girişmeyerek en muntazam süvariye malik olan 
Almanya ve Fransa hükümetlerinin süvari hayvana
tını ne veçhile yetiştirmekte olduklarını tetkik ve mü
talaa etmek faydadan hali olmasa gerektir. 

Almanya Süvari Beygirleri 
Almanya süvari hayvanatı hemen» kâffeden şarkî 

Prusya'dan tedarik edilmektedir, hükümeti müşa-
rünileyha her sene buradan altı binden fazla hayvan 



— 16 

mubayaa eder. 1913'de 7 244 süvari beygiri mubayaa 
etmiştir. 

Bu hayvanlar şarki Prusya'da traknen aygırlarıyla 
yerli kısrakların mukarenetlerinden alınan döller olup, 
bu suretle mezkûr hayvanlar 3/4 İngiliz, 1/4 Arap ve 
1/4 yerli kana malik olduğu anlaşılmaktadır. 

Ahiren bu hayvanların metanet ve kanaatkârlık
larını artırmak lüzumu hissolunması üzerine Arap ka
nının tezyidine lüzum görülmüş ve bundan dolayı 
Anglo - Arap aygırlarının damızlıkta istihdamına baş- j 
lanmıştır. i 

Fransa Süvari Beygiri j 
* l 

Fransa süvari beygirleri ve alelhusus hafif süvari i 
hayvanları 1,50 - 1,56 irtifaında olup, hususiyle Anglo -
Arap ve Arap aygırlarının bulunduğu aygır depola- j 
rı menatıkmda yetiştirilmektedir. 

Mezkûr süvari hayvanatı Arap atlarının metanet ve 
asaleti ile kanaatkârlıkları ve süvarisine karşı itaatkâr | 
ve hilm ve mülayemetleri gibi havassı hususiyeye ma- j 
lik olmakla beraber ziraatı terakki etmeyen ve binaen- i 
aleyh mahsulatı gıdaiyesi mebzul olmayan mıntıkalar
da dahi yetiştirilebildikleri ehli fence tasdik edilmek
tedir. 

İzahatı ânifeden anlaşılacağı veçhile bizim dahi 
Almanya ve Fransa hükümetlerinin kabul etmiş ol- I 
dukları Arap aygırlarını muslin gibi kabul etmekliği- ; 
miz icabeder. Ancak kametlerinin irtifarndan ve be- i 
denlerinin uzunluğundan istifade ederek bir derece 
daha büyük süvari hayvanatı elde etmek için Anglo - j 
Arap aygırlarının dahi kullanılması lazımdır. Benaberin ! 
süvari hayvanatı hakkında mahsus ihtiyaç ile müte- J 
nasip olmak üzere aygır depolarımızda arap ve Ang- J 
lo - Arap aygırlarının bulundurulması ve buralarda 
damızlık yetiştirmek için bittabi haralarımızda Arap 
ve Anglo - Arap ırkının halisüddem aygır ve kısrak
larını havi şubeler ihdası zaruridir. 

Topçeker Hayvanatın Teşekkülatı Nasıl Olmalıdır 

Bu gibi hayvanat eşkal noktai nazarından vücudu
nun ebadı daha büyük ve adelî olmak şartıyla iyi 
bir süvari beygirinin bilcümle evsafını haiz olmalıdır. 

Reets - ufak veyahut mutedilen büyük, 
Ürik - vasat derecede uzun ve iyice müteşekkil ol

malıdır, 
Cidau - vasat derecede yüksek ve müdevver, 
Zarh - müstakim ve tabu bir tulde olmalıdır, 
Bel - kısa ve geniş, 
Sağrı - az meyilli ve kâfi derecede uzun ve ge

niş ve iyice müteşekkil olmalıdır, | 

Sadr - geniş ve derin, 
Ayaklar - adeli ve amudiyeti yerinde, 
Tırnaklar - kavi ve metin, 
Kamet - 1,55 - 1,60, 
Siklet - 500 - 600 kilogram olmalıdır. 

Alelhusus Fransa'da topçu hayvanatı Anglo - Nor-
man ırkına mensup aygırları havi depolara hemcivar 
menatıkda yetiştirilmektedir. Irkı mezkûr hayvanatı 
kolaylıkla her iklim ile imtizaç edebilmesi ve evsafı 
hususiyelerini evladına nakledebilmek istidadına ma
lik olmaları ve Şark kısrakları ile mukarenetlerinden 
husule gelecek yavruların muvafık olacağı nazarı dik
kate alındıkta mekûlatı hayvaniyesi mebzul olan vi
layeti osmaniye depolarında bulundurulmaları elzem 
olup, bu depolara tevziatta bulunabilmek için dahi 
haralarımızda bu ırka mahsus şubenin tesisi tabiidir. 

Ziraat Beygirleri 

Bizde her ne kadar beygir ile çift sürmek usulü 
daha taammüm etmemiş ise de alâtı cedidei ziraiye-
nin istimali günden güne artması ve ilerde şeker pan
carı gibi bazı zeriyat neticesi olarak beygirlerin umu
ru ziraatte istihdamı zarurî olarak taammüm edeceği 
tabii olduğundan şimdiden ziraatla tevem olarak bun
ların da yetiştirilmesi tedabirinin ittihazı lazım gelir. 
Bu husus hakkında dahi Anglo - Norman aygırların
dan alınacak topçeker hayvanattan istifade mümkün 
ise de her halde çiftçilik için daha ağır kanlı ırklara 
müracaat etmek elzemdir. Avrupa'da en ziyade şöh
ret kazanmış olan Danimarka, Perşiron ve Arden uru-
kudur. 

Danimarka aygırlarının tesalübiyle elde edilen 
metizler her iklimde babalarının havasını muhafaza 
edemedikleri Almanya'da yapılan tecrübelerden an
laşılmıştır. Binaenaleyh, bundan sarfınazar edilmesi 
lazımdır. 

Fransa'nın Perşiron hayvanatı her ne kadar bâdüd-
dem sınıfına mensup gayet ağır ve adelî olmakla be
raber (1,65 - 1,70) irtifaındadır.) Güzel ve çevik ol
maları ve iyi bir terbiyeye malik bulunmaları hasa-
biyle omnibus ve ağır koşullara gayet elverişli ise de 
bizim için muslin gibi kullanmak caiz olamaz. Çün
kü bizim hayvanatımız harüddem olmaları ve kamet
leri vesair havasları cihetiyle Perşiron hayvanatı ile 
aralarında farkı azim olmakla beraber Perşiron hayva
natı her iklim ile intizaç edemediği ve metizleri dahi 
babalarının evsafına malik olamadıkları tecrübelerde 
ehlifendir, 
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Arden beygirlerinin kametleri 1,48 - 1,58, reisleri 
iyİ teşekkül etmiş, unkları kısa, cidağoları adelî, za-
hırları kısa, etraf mefasılı ile tırnakları metin ve kuv
vetli, mizaçları çevik olmak itibariyle damarlarında 
Şark kanının bulunması ve Avrupa'nın bir çok meva-
kiinde ve aîelhusus Bulgaristan'da bu ırkın muslih 
gibi kullanılması düşünüldükte biçim için dahi fayda
lı olacağı şüphesizdir. Binaenaleyh halisüddem Ar
den hayvanatı yetiştirmek için bu ırka mensup analar 
ve babalar doğrudan doğruya Arden havalisinden cel-
bedilmelidir. 

Elhasıl maruzatı salifeden müsteban buyurulaca-
ğı veçhile hidematı muhtelifeye elverişli hayvanatı fe-
resiyenin ıslahı için muslih gibi kullanılmak iktiza 
eden uruku hayvaniye halisüddem Arap, Anglo - Arap, 
Anglo - Norman ve Arden ırklarıdır, işbu uruku hay
vaniye haralarımızda yetiştirilerek vilaytt depolarına 
tevdi olunacaklardır ki, depolarımızın mevcudu tah
minen 1 500 Arap, 300 Anglo - Arap, 100 Anglo -
Norman ve 100 Arden olmak üzere tertibi muvafıkı 
nefsülemir görülmektedir. Mamafih Avrupa uruku 
feresiyesi meyanında şöhretgir olanlardan dahi az 
miktarda getirilerek memleketimizin iklimiyle imtizaç 
edip edemiyecekleri ve muslih gibi istihdamlarında 
bunlardan fayda istihsali mümkün olup, olamayaca
ğını tecriibeten meydana koymak muvafıkı maslahat
tır. 

Merkep ve Esterlerin Teksir ve Islahı 

Memleketimizin bazı havalisinde ve aleîlıusus dağ
lık ve ormanlık menatıkta merkeplerin faydalı bir hay
van olduğu malumdur. Merkep ırkının en meşhur
ları Suriye, Merzifon, Kıbrıs ve Mısır ırkları olduk
ları ve bunların memleketimizde yetişip niemaliki ec-
nebiyeden muslih gibi mubayaa edilmekte 'olmaları 
hasabiyle teksir ve ıslahlarının bir murakabe tahtın
da ve fen dairesinde icrası halinde evsafı hususiye-
îerinin muhafaza ve idamesi ve âdadının teksiri mu
cibi faide olacaktır. Zira ademi tekayyüt ve cehalet 
yüzünden merkepler dahi evsafı hususiyelerini kay
betmekte ve günden güne tedenni eylemektedir. Hu
susiyle cebel topçuluğunda hidematı fevkalâdesi sabit 
olan esterlerin yetiştirilmeleri için merkeplerin ısla
hına gayret etmek icabeder. Esterler hakkında ordu
nun mühim bir mahreç olması itibariyle bunları ye
tiştirenlerin intifa edecekleri tabii olmakla beraber 
bunların teksirini teşvik maksadıyla âtide maruz te-
dabiri ittihaz etmek elzemdir. 

1. — Kâfi miktarda dişi merkebi olan her karye 
kameti 1,30 dan dun olmamak üzere bir merkep 
aygırı bulundurmaya mecbur olmalı. 

2. — Haralardan bazılarında iyi ırka mensup er
kek ve dişi damızlık merkepler bulundurarak depo
lar için merkep aygırı yetiştirilmeli. 

3. — Bazı menatık depolarında gerek kısrak ve 
gerek dişi merkepler için merkep aygırları bulundu
rulmalı. 

4. — Gerek iyi cins merkep ve gerek ester yetiş
tirenlere mükâfat ita eylemeli. 

5. — Merkep aygırları bulundurulan depolar 
mıntıkalarındaki ve damızlığa elverişli merkep ay
gırı olan kuradaki erkek merkeplerin komisyonca 
muayeneleri icra ve damızlığa elverişli olmayanları 
ihsa edilmeli. 

6. — Indelhace Avrupa'da şöhretgir olmuş mer
kep ırklarından meselâ : Fransa ve İtalya'dan mer
kep aygırları celp ve memleketimizde ne gibi mena
fi temin edebilecekleri tetkik edilmeli. 

Hayvanatı Bakariyenin Islah ve Teksiri 

Süt ve lahim gibi havayici zaruriyenin bir kısmı 
müiıimmini teşkil eden mevaddı gıdaiyeyi hasıl eden 
ve emri ziraatte ve münakalâtı sairede kuvvei cerri-
yeleriyle beşeriyeti müstefid kılan hayvanatı bakari-
yenin ıslah ve teksiri memleketin refah ve tarakki-
yatına hadim bir meselei mühimmedir. Bugünkü gibi 
ziraatımızı yalnız hububat yetiştirmeye hasretmeye
rek tevsi ve terakki ettirmek ve bilhassa geniş mera 
ve çayırlarımızı ıslah ederek buralarda yetişecek 
mebzul çayır otlarını lahim, süt ve saire gibi mahsu
latı hayvaniyeye tahvil etmek ziraatteh muntazır bu
lunan fevait ve menafii kat kat tezyit ve refah ve sa
adeti milliye ve medeniyeyi temin eyleyeceği aşikâr
dır. Hayvan yetiştirmek hususunda memleketimizin 
pek müsait şeraiti iklimiyesine rağmen hariçten hay
van, yağ hatta süt celbetmek bizim için mucibi ten
kit ve muahaza ahvaldendir. 

Avrupa'da hayvanatı bakariye hemen et ve süt
leri için yetiştirilmekte ve hayvanatı feresiyenin tek
sir ve ıslahında elde edilen muvaffakiyetten ve bun
ların sürat noktai nazarından bakarata olan rüçha-
nından dolayı kuvvei cerriyelerinden pek ol kadar_ 
istifade beklenmemektedir. 

Halbuki memaliki osmaniyede matlup veçhile 
hayvanatı feresiye yetiştirilememekte ve henüz zira
atın pek iptidai bir halde bulunmasından naşi daha 

I bir çok bakaraîın kuvvei cerriyelerinden istifade et-



inekliğimiz zaruridir. Bundan dolayı bizde laiıım, 
süt ve kuvvei cerriye noktai nazarından bakaratın 
ıslah ve teksirlerine çalışmak muvafıkı nefsülemir 
görülmektedir. 

tyi bakılamamak yüzünden duçarı inkıraz olmuş 
olan hayvanatı bakariyemizin uruku başlıca istifa ve 
şeraiti iklimiye ve ziraiyesi müsait mevkide tesalüp 
usullerine müracaat ederek ıslah etmek icabeder. 

İstifa usulünü tercihe başlıca sebep, evvela ekseri 
mahallerde pek küçük boylu olan hayvanatımızın 
kametleri nisbeten müntefi olan ecnebi uruku hayva-
niyesiyle sıfata elverişli olmamaları, saniyen ziraatı
mızın müterakki olmaması hasebiyle idhar edeceği
miz ecnebi urukunun tağdiyelerinin müşkül olması, 
salisen, Halep. Suriye ve Karasi ve diğer bazı hava
lideki hayvanatı bakariyemizin malik oldukları evsa
fı basene ve makbulelerinin istifa usulüyle terfileriy-
le bunların daha istifadebahş bir hale kalbedilmele-
rinin imkânıdır. Bu maksadı temin etmek için aha
liyi hayvanatı bakariyenin terbiye, tağdiye ve sevk 
ve idarelerine alıştırmak ve ziraatı tevsi ve terakki 
ettirmek icabeder. 

Tesalüb usulünün tatbikine gelince : Ziraatımızın 
derecei tarakki ve tevessüüne göre dünyanın her ta
rafında et, süt ve kuvvei cerriyeleriyle şöhretşuar ol
muş İsviçre vesair ecnebi hayvanatının memleketi
mize ithali ile bunların bir taraftan inekhanelerde 
halisüddem olarak yetiştirilmeleri ve diğer taraftan 
bazı menatıkdaki ıslaha kabiliyet arz eden uruku ba
kari yemizle tesalüp ettirerek teksirleri iltizam edilme
lidir. 

Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan hayvanatı ba-
kariyeleri bizim Rumeli ırkına ait olmaları itibariyle 
buralarda İsviçre Hayvanatı celbedilerek bir taraf
tan safüddem olarak teksir edildiği gibi diğer taraf
tan yerli hayvanatla tesalüb ettirilerek yerlilerin ısla
hına gayret edlimekte ve bu sayede hakikaten hüsnü 
neticeler istihsal kılınmakta olduğu gibi, bilhassa Sır
bistan'dan Dersaadet ve Yunanistan ve İtalya ve hat
ta Avusturya piyasalarına bile sevkiyatta bulunuldu
ğu malumdur. Binaenaleyh biz dahi aynı sureti kabul 
ederek ıslahatımızı takip eylemekliğimiz icabeder. 
Her ne suretle olursa olsun hayvanatı bakariyenin ıs-

- lahı dahi memaliki mütemeddinede olduğu gibi Hü
kümetin mazharı teşvik ve muaveneti olmalıdır. 

Bu hususta Avrupa hükümetlerinin tatbik ve it
tihaz eyledikleri tedabir ve muavnat başlıca her kar
yede lâekal yüz inek için boğa bulundurulması ve 
damızlığa elverişli olmayan boğaların ihsa edilmesi, 
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damızlık boğa, inek ve iyi bakılmış danalar ile hıf-
zıssıhhat kavaidine tevfikan inşa edilmiş olan ahır 
esbabına liecelitteşvik mükâfat itası, damızlıkta kul
lanılacak genç danaların iyi tağdiyeleri için meralar 
tahsisi, cins hayvan yetiştirmek maksadiyle müteşek
kil şirketlere ve hayat sigortaları şirketlerine muave
neti nakdiye ve teshilâtı lazıme ifası, sergiler küşadı, 
risaleler ve konferanslar ile hayvan bakmak ve bes
lemek usullerinin neşir ve tamimine hizmet edilmesi 
gibi hususattan ibaret olmasına nazaran bunlardan 
memleketimizde kabili tatbik olanlarının tadadiyle 
ne veçhile mevkii fiil ve tatbike vaz edilebilecekleri 
atide arz ve beyan olunur. Şöyle ki : 

1. :— Kuraya damızlık boğa tevzii ve damızlığa 
elverişli olmayanların ihsası : Hayvanatı bakariyenin 
ıslahına başlanılacak menatıkda kura hayvanatı her 
sene bir komisyon mahsus marifetiyle muayene olu
narak bunlardan damızlığa elverişli olan boğaların 
muhafazaları ve olmayanların ihsası ve her bir 
karyede lâekal yüz inek için bir damızlık boğa bu
lundurulması. 

Ahalii kura Hükümet tarafından tayin edilecek 
uruku bakariyenin ıslah ve teksirine çalışmaya mec
bur tutulup Hükümet tarafından tevzi edilecek bo
ğaların esmanı ve senevi iaşeleri masarifi heyeti ih-
tariye marifetiyle eshabı hayvanattan cem edilerek 
tesviye ve heyeti mezkûrenin mesuliyeti tahtında Hü
kümetin irae eyleyeceği bir surette tağdiye ve muha
fazaları temin edilmelidir. Damızlık boğaların neza
reti daima tahtında bulundurulması icabeylediğinden 
ve elyevm memurini fenniye bunlara kifayet edecek 
derecede olmadığından kaymakam ve nahiye müdür
lerinin bu vazife ile mükellef olmaları lazımdır. 

2. — Damızlık ve boğa tedariki meselesi ıslahı 
bakar hususunda en mühim bir vazife teşkil eder. 
İstifa usulünün tatbiki lâzım gelen menatıkta iyi bo
ğa tedarikinden mahrum oîan köylülere en iyi neş
vünema bulmuş ırkın asıl hayvanatı gerek Hükümet 
tarafından mubayaa edilerek ve gerek yerli boğa ve 
ineklerin haralarda kavanini fenniye dairesinde yetiş
tirilerek ehven fiyatla veya meccanen tevzii ve tesa
lüp usulünün tatbiki lâzım gelen menatıkta muslih 
gibi kullanılması icabeden ecnebi damızlıkların er
kekli dişili miktarı kifayede celbi ve haralarda tesis 
edilecek inekhanelerde teksirlerine devam ile alına
cak döllerin evvelce tayin ve tefrik edilen mıntıka 
ahalisine kezalik aynı surette tevzii ve bu bapta ihti
yarı zaruri olan mesarifin Muvazenei Umumiye ve 
Hususiyeden tesviyesi icabeder, 
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Bundan başka Ziraat Bankası tekasiti muayye
ne ile kura heyeti ihtiyariyesine damızlık boğa te
dariki hususunda ikrazatta bulunmalıdır. Filhakika 
Balkan hükümatı sagiresi damızlıkta istihdam olun
mak şartiyle köylülere meccanen damızlık boğa ve 
hatta damızlık inek tevzi ve bundan pek büyük fe-
vait istihsal eylemektedirler. Bu usule biz de müra
caat edecek olursak fayda istihsal edeceğimiz aşikâr
dır. 

Bunun için köylüye meccanen verilen damızlıktan 
Hükümete bir damızlık boğa verenlere meccanen bo
ğa vermek mucibi muhassenat olur. 

3. — Damızlık hayvan sergileri tertibi : Komis
yonu mahsus tarafından musaddak damızlık boğa 
bulundurulan menatıkta iyi bakılan boğa ve on beş 
aylık tosun ve düvelere ve sütlü inekler eshabına mü
kâfatı nakdiye veya liyakat madalyaları tevzi edil
mek üzere her sene veya iki senede bir sergiler küşa-
dı ile ahaliyi ıslah ve teksiri hayvanat hususunda 
teşvik ve tergib eylemek en musip bir tedbir olup, 
elyevm kâffei memaliki mütemaddinede cari olan 
bir usuldür ki bu sayede en parlak neticeler istihsal 
edilmektedir. Binaenaleyh mezkûr komisyonlar tara
fından tertip ve İktisat Vekâletinden tasdik edilecek 
programlar mucibince vilâyat tarafından bu gibi ser
giler küşadı ve Hükümeti merkeziye dahi mükâfat 
itası suretiyle vilâyata muavenette bulunması elzem
dir. 

4. -T- Bir mahalde ıslahı bakarata başlanılarak 
muayyen bir usulü intihap iie damızlığa elverişli ol
mayan boğalar ihsa edildikte iyi boğalara fevkalâde 
ihtiyaç hasıl olacağından ahali yedinde bulunup iyi 
teşkilâta malik ve atiyen damızlıkta istihdama elve
rişli olan 10 - 15 aylık danaları Hükümet mubayaa 
ederek gerek bunları ve gerek kura veya eshabı hay
vanat hesabına olarak gönderilecek küçük yaştaki 
danaları haralarda veya hara ve, depoları olmayan 
yerlerde Hükümetçe tedarik edilecek hususi mera ve 
çiftliklerde bir müddet besledikten sonra ucuz fiyat
la veya meccanen kuraya tevzi ve furuht veya sahip
lerine iade edilmelidir. Çünkü ancak bu gibi teşkilat 
sayesinde "damızlığa elverişli olan danaların kasap
lığa furuhtlarına sed çekilebildiği gibi, suitegaddiden 
dolayı suiteşekkülâtın önü alınabilir ve binnetice da
hilde damızlığa elverişli boğaların adedi tekessür et
miş olur. 

5. — Memleketimizde iyi cins hayvan yetiştirmek 
için şirketler teşekkül ve teessüsü müşkül olmakla 
beraber bunların teşekkülü hakkında memurini fen-

niyenin icabeden teşvikatta bulunnjtaları ve Hükü
meti merkeziye ile vilâyat tarafından! teşekkül edecek 
bu gibi şirketlere meccanen damızlık \ hayvanat ita ve 
husûsi meralar tehiye ve tahsisi ve Zfraat Bankasının 
ikrazatta bulunması gibi muavenet ive teshilât irae 
edilmesi lazımdır. İşbu şirketlerin njıemaliki sairede 
ıslah ve teksiri hayvanat hakkında i husule getirmiş 
oldukları tesirat takdir ve tebcile lâ^ık bir reddede-
dir. Meselâ : Hükümetçe arzu edilejn ırka mensup, 
hayvan teksir edilip diğerlerine ehemmiyet atfedil-
mediği gibi, bunların uruku saire ile ihtilaflarına mey
dan verilmeyerek safüddem olarak idameleri esbabı 
tehiye edilmiş olur. Damızlık hayvanat hakkında 
künye defterlerinin tutulması ve bu; sayede damız
lıkların hini furuhtunda gerek kendisinin ve gerek 
ana ve babalarının evsafı nesliye ve hususdyeleri hak
kında malumatı sahiha iktisabı ve biri kaç kişinin bir
leşmesiyle tahassül eden sermaye sayesinde vâsi ve 
büyük teşebbüsatta bulunmak imkânı hasıl olmuş 
olur ki, bu gibi şirketlerin memleketin ahvali iktisa-
diyesinin irtikasına hizmet edecekleri biiştibahtır. 

6. — Hayvanatımızı ıslaha başladığımız andan 
itibaren onların nasıl İslah edilmeleri lazım geldiğini 
ve alelhusus ecnebi urukuna mensup hayvanatın te-
salüb usulüyle mukarenetlerinden hujsule gelen yav
ruların ne veçhile tağdiye ve terbiye! edilmeleri ica-
bedeceği hakkında halkın anlayabileceği bir lisan ile 
tertip edilmiş risaleler neşri ve konferanslar ve ders
ler tertibiyle beraber keyfiyetin ameli bir surette 
tatbikatını-iraeye çalışmalıdır. 

7. — Hayvanatı bakariyemizin elyevm irae eyle
dikleri inkiraz ve tereddi keyfiyeti j bilhassa sıfatta 
istifa usulüne ademi riayet ile yavruların tağdiyele-
rine atfı ehemmiyet edilmemesinden jnütevellit oldu
ğu meydandadır. Binaenaleyh ıslah vfe teksiri hayva
nat hususunda en ziyade tağdiyeyi hayvanat keyfi
yeti şayanı ehemmiyet bulunduğundan mevcut mera
larımızın ıslahı ve suni çayırların ihdası hususlarına 
himmet ve bu bapta halka rehber olrnjaya gayret edil
melidir. 

8. Hayvanatı bakariyemizin ıslah} hususunda is
timal edilmesi lazım gelen usulü teksir ve ıslahın is
tifa ve tasalüb keyfiyetlerinden ibaret olması lazım 
geleceğini yukarıda zikr ve beyan etmiştik. İhtiyaca-
tı mahalliye ve hayvanatın evsafı ırkiye ve hususiye-
leri nazarı dikkate alınarak mıntıkalara tefrik ve han
gi usulün tatbiki lazım geleceği tayin edilmelidir. Bi
naenaleyh bu veçhile muayyen bir mıntıka dahilinde 
hükümetin irae edeceği teshilât ve ittihaz eyleyeceği 
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tedabir ancak o mıntıkada mevkii tatbika vaz edile- I 
cek tarzı ıslahın tarakki ve taalisine hâdinı olabile- I 
çek bir mahiyeti haiz olması icabeder. j 

Bakarat Ne Maksada Mebni Islah Edilmelidir I 

Hayvanatı bakariyenin kuvvei cerriye veya lehom 
veyahut lebenlerinden istifade edilmek üzere teksir 
ve ıslah edildiği meydandadır. Mamafih bizde yal- I 
nız sütçülükte iktisabı marufiyet eylemiş bir ırkı ba- I 
kar olmadığı gibi yalnız kasaplık hususunda temeyyüz I 
etmiş bakaratımız da yoktur. Köylülerimizin tarzı I 
taayyüş ve ahvali iktisadiyeyi hazımları nazarı dikkat I 
ve teemmüle alındıkta bizde daha uzun bir müddet I 
yalnız sütçülükte veyahut yalnız lahmin nefaset ve I 
ziyadeliğinde şöhret kazanacak hayvan yetiştiremeye- I 
ceğimiz aşikâr olur. Bunun için şimdilik aynı zaman- I 
da hem kuvvei cerriye ve lahimden ve hem de süt I 
mahsullerinden haddi azami istifade edilebilecek hay- I 
vahatı bakariye yetiştirmeye ihtiyacımız vardır. I 

Balkan hükümetlerinin dahi seviyei iktisadiyeleri I 
hemen bize müşabih olmak hasabiyle orada tatbik I 
edilegelmekte olan usulleri rehber ittihaz ederek işe I 
başlamak bizim için daha faydalı olacağı şüphesiz- I 
dir. Bu hükümetlerin usulleri tetkik edildikte yukarı- I 
da arz olunduğu veçhile hayvanatı bakariyenin aynı I 
zamanda hem kuvvei cerriye ve lebeniyelerindeh ve I 
hem lehumundan istifade edilmek üzere emri teksir I 
ve İslahın takip edildiği anlaşılıyor. Esaslı yerli hay- I 
vanatımızın bir kısmı irken işbu havasa malik ise de I 
yukarıda tadat olunan esbaptan dolayı inkiraza yüz I 
tutmuş olduklarından istifa ile ıslahları ciheti iltizam I 
olundukta bunların yeniden kuvvei cerriye ve lebeni- I 
yelerinden ve lehumundan haddi azamide istifade I 
mümkün olacaktır. Islahı hayvanat mıntıkaları tayin I 
olunarak işe girişildikte bu bapta daha hakimane te- I 
dabir ittihazı mümkün olacağı tabiidir. Binaenaleyh I 
Balıkesir vesair bazı havali hayvanatı bakariyesinin I 
gerek sütçülük ve lahim ve gerek kuvvei cerriye hu- I 
suslarında kabiliyetlerini tezyit etmek ve imtizacı İV- I 
lim ile haiz oldukları evsafı makuleyi daha yüksek I 
bir hale ifrağ eylemek için istifa usulüne müracaat I 
etmekle beraber Avrupa uruku bakariyesi ile tesalüp- I 
lerinden ne gibi netayici müfide istihsal edilebileceği- I 
ni takdir etmek için dahi oralarda tecrübe istasyonla- I 
rımn ihdası lazımdır. - I 

Rumeli ve Anadolu'nun ekser mıntıkalarında du I 
çarı inkiraz olmuş olan hayvanatı bakariyenin ısla! I 
için kendi ırkları meyanında evsafı makbule irae ede;- I 
boğalar ile istifa usulüne tevfikan evsafı nesliyelerin I 
yükseltmek ve indelhace bu gibi hayvanatın ecnebi I 

uruk-ile tesalüpleri icra kılınmak daha ziyade mucibi 
muhassenat olacağı tabiidir. Binaenaleyh Rumeli ve
ya Anodul hayvanatımız öteden beri ve memleketi
mizde müslih gibi istihdam etmekte olduğumuz Plev-
ne ve Kars boğalarıyla ıslahı tekâmüle sevkedilmeli 
ve icabı takdirinde Avrupa hayvanatı ile dahi tesalüb-
leri iltizam olunmalıdır. 

Avrupa uruku hayvaniyesi meyanında ise bizim 
işimize en ziyade muvafık gelecek uruku bakariye 
İsviçre hayvanatıdır. Bunlar meyanında tsviç, Simen-
tal ve Montafon uruku şayanı kayıt ve tezkârdır. 

Pîevne Irkı 

Muslih gibi tavsiye eylediğimiz Rumeli hayvana
tının en güzide numunesini irae etmekte olan Plevne 
hayvanatı Rumeli'de vaktiyle ecdadımızın mesaii va-
tanperveraneleri neticesi olarak meydana gelmiş bir 
güruh olduğu şüpheden varestedir. Plevne havalisinde 
Kroşoveni karyesinde bundan takriben 60 - 70 sene 
evvel mütemevvilinden Genç Ağa isminde bir 
Türk kendi harasında bir kaç yüz reis plevne hay
vanı halisüddem olarak yetiştirir ve memleketimizin 
bir çok kıtaatına sevk ederek icrayı ticaret ederdi. 
tşte Plevne hayvanatı bu gibi alî himmet zevatın me
saii memduhkâraneleri eseri olarak tamim ve idame 
edilmiştir. 

Bu hayvanların eşkali hariciyeleri gayet mütenasip 
olup, baş ufak, cephe geniş, boynuzlar ince ve arkaya 
mütemayil, don açık kır, irtifa 1,22 - 1,48'dir. Siklet-
leri 250 - 400 kilodur. Çifteler Çiftliğinde yetiştirilen 
Plevne urükunun 600 - 800 kilo ve daha ziyade bir 
sıklet peyda eyledikleri mülga hara erkânı tarafından 
söylenmekte idi. Badelzebh 140 ilâ 250 kilo saf et alı
nır. İnekleri 6 - 1 2 kilo süt ita eder.-16 litre sütten 
bir kilo tereyağ istihsal olunduğuna nazaran yağlı süt 
veren bir ırk olduğu anlaşılır. 

Plevne öküzleri çiftçilik için fevkalâde elverişli ol
duğu gibi en büyük sikletleri uzun müddet cerretme-
ye ve her nevi meşak ve mahrumiyete mütehammil 
ve takriben on beş yaşına kadar hizmete elverişli hay
vanlardır. Az zaman zarfında semirmek istidadında 
olup, vasati semirenler 450 ve iyi semirenler 650 kilo 
sikletinde olurlar ve yüzde elli - elli iki nisbetinde 
dahi lahim ita ederler ve verdikleri lahim dahi fevka
lâde lezizdir. Binaenaleyh bu hayvanlar hem sütçülük 
hem kasaplık hem çiftçilik için gayet elverişli olduk-
arından şimdilik uruku hayvaniyemizi bunlarla ıslah 
.menin pek mükemmel netayiç ita edeceği şüphesiz-
iir. Nitekim, bugün Balya - Karaaydın ve havalisi 
hayvanatı bakariyesi vaktiyle Rumeli muhacirini tara-
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fından getirilen Plevne hayvanatı ile ırkı mahalli hay
vanatının tesalübleri neticesi olarak teşekkül etmiş ve 
Plevne hayvanatı derecesinde evsafı makbuleyi haiz 
bulunmuş oldukları meydandadır. 

isviçre'nin Siviç Montafon ve Simental Irkı 
Hayvanatı 

Avrupa'da muslih gibi istihdam edilenlerden en 
mühimmi Siviç ırkı olup, bunların donu ekseriyetle 
gümüşü kır ve kara boylu ve eşkali hariciyeleri iyi 
olup, irtifaları 1,30 - 1,42'dir. Senevi 2 930 litre ve 
bazıları 5 000 litre kadar süt ita edebilirler. Sütlerin
de tereyağ nisbeti 3,76'dır. Ayakta sikletleri inek
lerde 500 - 600, semirtilmiş öküzlerde 1 000 - 1 250 
kiloya kadar çıkar. Gençleri yüzde elli beş ve ihti
yarları yüzde elli nisbetinde et verirler. 

Montafon hayvanatı . ekseriya koyu kır donda 
olup irtifaları 1,25'ten 1,36'ya kadar çıkar. İneklerin 
sikletleri 280 - 600 kilodur. Bir buçuk yaşındaki bo
ğaların ayakta sikletleri 365 kilo kadardır. Senevi 
1 650 ila 3 500 litre kadar süt ita ederler. Ve bunlar 
da tereyağ nisbeti % 40'tır. Bu hayvanat dahi hem 
sütçülük hem kasaplık ve hem çiftçilik hususunda 
elverişli hayvanattır. 

Simental hayvanatına gelince : Bunların donları 
ekseriya kırmızı ve sarı ile beyaz alacadır. Ayakta 
sikletleri sinni kemale gelmiş boğalarda 900 - 1 000 
kilodur. Semirtilmiş olanlarda bu siklet 1 200 - 1 500'e 
kadar çıkar, ineklerin sikleti 700 ilâ 800'dür. Semir
tilmiş olanlarda bu siklet 900 - 1 100 kilodur. Senevi 
2 400 - 5 270 kilogram kadar süt verebilirler. Bun
lar da çiftçilik, sütçülük, kasaplık hususunda en iyi 
urüku bakariyedendirler. 

Evsafı balâda maruz hayvanat Avrupa'nın ekse
ri memalikinde muslih gibi istimal edildiği gibi hu
susiyle Macaristan ve Sırbistan'da bunların hali süd-
dem olarak teksirlerine gayret edilmektedir. Alelhu-
sus Suviç hayvanatının gerek tesalüb gerek istifa 
usuliyle teksirlerinden istifade etmek mümkündür. 
Mamafih bunların üretilmelerine mahsus menatıkı 
tayin etmek icabeder. 

Bundan takriben yetmiş sene evvel memleketi
mizde bunların evsafı takdir edilerek isviçre boğala
rını memleketimizde ithal eylediği gibi ahiren halka
lı Ziraat Mektebi Âlisine merbut çiftliğe dahi celbe-
dilmiş olan mezkûr hayvanatın şerait ve iklimi ma-
halliyeye elverişli oldukları anlaşılmıştır. 

Mandalar 

Bu hayvanlar her ne kadar bakarat kadar kıymet
li değil ise de memleketimizde bir kıymeti iktisadiye-
ye maliktirler. Ahalimizin bir kısmk manda besle
mekle meluf olmaları ve bunların süt ve kuvvei cer-
riyelerinden istifade edilmekte bulu|nmalan hasabiy-
le şeraiti hayatiyelerine muvafık olan mutedil ve ra-
tip menatıkda teksirleri faydadan halî değildir. Man
da eti her ne kadar kıymetli değilsd de fiyatının eh
ven olmasından fukarayı ahali tarafından istihlâk 
olunmakta ve alelhüsus sucuk ve pastırma imalinde 
sarf edilmektedir. 

Mandalar kışın az bir gıda ile iktifa ederler. Ya
zın nehir, göl kenarlarında imrarı hkyat eylemeleriy-
le tebehhüratı bedeniyelerinin itidali; gibi evsafa ma
lik olmaları bunların süt istidadını tezyit eden başlıca 
evsaftan ibarettir ki, işbu evsaf esksen sütçülükte 
kesbi şöhret etmiş inekleri olmayan mevkide man
daların sütçülük ve kaymakçılık husjusunda ahali ta
rafından beslenmelerinin başlıca esbabını teşkil et
mektedir. Senevi 1 400 litre süt verdikleri gibi 10 - 14 
litre sütten bir kilo tereyağ ihraç edilmektedir. 

Muntazam yollara malik olmadığımız cihetle 
mandaların kuvvei cerriyelerinden njıühim istifadeler 
temini mümkündür. Malumdur ki, Avrupa'da ağır 
yükler batıyül hareke bir takım unfıku feresiyenin 
kuvvetlerine müracaat ederek nakledilmektedir ki, 
biz de bu gibi hidematı mandalara gördürmekteyiz. 
Binaenaleyh memleketimizin bir çok menatıkının şe
raiti hayatiye ve iklimiyesine elverişli ve kanaatkar 
olmakla beraber fevkalâde bir kuvvei cerriyeye malik 
olmaları ve sarf eyledikleri gıdaya mukabil ita eyle
dikleri sütün kâfi olması ve bunun matlup derecede 
yağlı bulunması ve fiyatları gittikçe jtezayüt etmekte 
olan koyun ve sığır etlerine nisbetle etlerinin ehveni-
yeti hasabiyle bunların kıymettar bir takım hayvan
lar olduğu anlaşılmakta ve ıslah ve teksirleri lüzumu 
dahi ehemmiyet kesbeylemektedir. Bunlar hakkında 
şimdilik berveçhiati tedabirin ittihazj lazımdır. 

1. — Şeraiti iklimiyesi müsait olah haralarda isti
fa usulüyle mandaların teksiri ve ey safı lebeniyele-
rinin tezyidine ehemmiyet verilmesi | e alınacak döl
lerin, en ziyade manda beslemeye-müsait menatık 
ahalisine ehven fiyatla furuht edilmesi, 

2. — Sergilerde fazla miktarda süit ita eden man
dalar ile eşkâli hariciyeleri muntazaıfa olmakla kuv
vei cerriyelerinden istifade memul cjlan ve iyi bes
lenmiş olanlara mükâfat itası. 
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Hayvanatı Ganamiyenin Islah ve Teksiri 

Bu hayvanlar bilhassa lahim, süt ve yünleriyle 
zürraa menafii mühimme ve adide temin eylemekte
dir. Memleketimizde bunların emri teksirine ve hat
ta ıslahına hayvanatı saireden ziyade itina edilmek
tedir. Mamafih meralarımızın vüsat ve cesametine 
ve memleketimiz ikliminin bu. gibi hayvanatı besle
mek ve yetiştirmeye gayet müsait ve elverişli olma
sına rağmen bizde adetleri nisbeten azdır. Bulgaris
tan'da dokuz, Romanya'da 6,5 milyon kadar koyun 
beslendiği halde bizde 12 milyon yerine akallî 50 
milyon beslenmesi icabeder. Hayvanatı ganamiyemiz 
hem azdır ve hem de evsafı Avrupa'daki emsaline 
nisbetle kıyas kabul etmez derecede mütereddi bir 
haldedir. Filhakika bizim koyunlarımızın lahim, süt 
ve yünleri Avrupa koyunlarınmkiyle mukayese edil
dikte bizimkilerin mahsulatı gerek kemmiyet ve ge
rek keyfiyet itibariyle pek dun bir mertebede bulun
duğu anlaşılıyor. Alelhusus Avrupa piyasalarında 
bizim yünlerimiz nisbeten dun bir fiyat ile furuht 
edilmektedir. Bizde mevcut uruku ganamiyeden en 
iyileri kıvırcık koyunlarıdır. Etlerinin nefaseti emsal
sizdir. Fakat beherinin ita eyledikleri lehumun mik
tarı alelvasat on beş kilo kadardır. Senevi bir ilâ iki 
buçuk kilo yün ve 40 - 60 litre süt ita ederler. 
Bundan başka karakaçan, dağlıç, ak ve kızıl kara
man gibi memleketimizde en ziyade münteşir ve mii-
teammim olan ağnamın dahi muhtacı ıslah olduk
ları şüphesizdir. 

Numune ve Tecrübe Ağıllarının Lüzum ve Tesisi 

Ağnamı ıslah etmek için istifa ve tesalüb usulle
rine müracaat etmek ve bu husus için Avrupa' 
nın her memleketinde ve hususiyle Romanya 
ve Bulgaristan'da olduğu gibi numune ve tecrübe 
ağılları tesis eylemek icabeder. Buralarda yerli ağna
mımızın istifa usulüyle haiz oldukları evsafı makbu
le ve hasanelerinin ne dereceye kadar neşvünema bu
larak ıslah ve faidement olabilecekleri farazan süt 
ve yünlerinin miktarı ne kadar artıp, ne derece nefa
set kesbedecekleri tetkik edilmek ve ırkları maruf 
olan Ostfirizland ve Merinos Ramboya ve Karakıl 
ve indelhace Sağuddavun koyunları mezkûr ağıllarda 
safüddem olarak teksir ve yerli hayvanat ile tesalüp 
ettirilerek elde edilecek neticeye göre bunların mem
leketimizin muvafık mıntıka ve iklimlerinde muslih 
gibi istihdam edilmeleri iktiza eder. Avrupa'dan ve 
Buhara'dan ithali tavsiye olunan Ostfirizland, Meri
nos ve Karakıl koyunları Avrupa'nın bir çok me-
malikinde yerli koyunlarda tesalüp ettirilmiş ve bun

dan fevkalâde netayici hasene istihsal edilerek ıslah 
edilmiş, sürüler teşkil edilmiş ve bu sayede sürülerin 
varidatının arttığını gören köylüler büyük bir arzu 
ile uruku mezkûreye mensup koçlar ile sürülerinin 
ıslahını iltizam eylemekte oldukları müşahede olun
makta bulunmuştur. Muslih gibi istihdamı tavsiye 
kılınan mezkûr uruku ganimenin evsafı hususiyele-
rinin yegân yegân bahsetmek mucibi faide olsa ge
rektir. 

Ostfirizland Koyunları 

Bu koyunlar, Hollanda, Almanya, Belçika ve Şi
mali Fransa'da münteşirdir. Boynuzsuz olup, irtifa-
ları 68 santimetre kadardır. Ayaklan yüksek boyun
ları, uzun, batınları büyüktür. Ayakta sikletleri 50 -
80 kilodur. Koçları bazen 125 kiloya kadar çıkar. 

Yünleri 20 - 40 santimetre uzunluğunda parlak 
ve kıvrık olması hasebiyle Avrupa piyasalarında pek 
makbuldür. Yün mahsulü senevi 3 - 5 kilo kadardır. 
Ekseriya ikiz bazen üç yavru tevlit ederler ve pre-
kosturlar. Senevi süt hasılatı 500 litre kadar olup, 
sütleri yüzde yedi buçuk nisbetinde tereyağını havi
dir. Bu hayvanların Bosna Herseğin dağlık mahalle
rinde yerli hayvanat ile tesalüblerinden gayet iyi ne
ticeler elde edilmiştir. 

Karakıl Koyunları 
Y 

Bunlar Türkistan'ın yerli hayvanatı olup, burada 
ve alelhusus Buhara cihetlerinde yetiştirilmektedir. 
Kametleri 60 santimetre kadardır. Dişileri boynuz
suz, kuyrukları geniş, ayakta 40 - 45 kilo siklete ma
lik olup, yirmi beş kilo kadar saf et verirler. Süt ver
me zamanlan bizim koyunlarımızdan daha ziyade 
imtidat eder. Renkleri ekseriyetle siyahtır. Yünleri 
sık ve kıvrıktır. Hele kuzularda gayet kıvrık olmak
la beraber parlak siyah olduklarından kuzu derileri, 
astragan namı tahtında maruf olup, kalpak imalin
de kullanılır. Beher kuzu derisi 500 - 1 000 kuruşa 
kadar furuht olunmaktadır. Bu koyunlar metin ol
makla beraber iklim ile imtizaç edebildiklerinden 
Rusya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Sırbistan 
ve1 Bulgaristan'da dahi yetiştirilmektedir. Alelhusus 
bunların haiz oldukları evsafı hususiyeleri tesalüp 
usulüyle sair uruka nakledebildikleri marülarz me-
malikte icra edilen tecrübeler ile sübutu ba fenne ol
muştur. 

Merinos Ramboye Koyunları 
Merinos ırkının en maruf kabilesini teşkil eden 

Ramboye hayvanatı Fransa, Almanya ve Avrupa' 
nın sair memleketlerinde teksir edilmektedir Bu 
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koyunların ayakta ağırlıkları 80 ve koçların 120 - 130 
kilo kadardır. Badezzebh 60 kilo et ita edenler çok 
bulunduğu gibi etleri dahi lezizdir. Senevi 4 - 7 kilo 
gayet nefis, piyasada yün ipeği namiyle maruf yün 
ita ederler. Yünlerin uzunluğu 50 - 80 santimetredir. 
Bu hayvanlar yünleri ıslah ve sikleti bedeniyeleri 
artırılmak istenilen koyunların ıslahına pek elverişli
dir. 

Savuddavun Koyunları 

Bunlar en ziyade İngiltere'nin Süseks gıraflığı da
hilinde teksir edilmektedir. Dünyanın en maruf ka— 
saphk hayvanlarıdır. Kametleri 50' - 60 santimetre 
olup, 12 - 15 aylık bir koçun ayakta sikleti 80 - 100 
ve aynı yaştaki koyunları 60 - 70 kilodur. Sikleti be-
deniyelerinin !% 60'ı nispetinde et ita ederler. Yün
leri 1,5 - 3 - kilodur. .Elyevm Almanya'da, Avustur
ya Macaristan'da, Fransa'da, Amerika'da, Rusya'da 
ve Romanya'da bunların teksirine rağbet gösteril
mektedir. 

Koyunlarımızın Islahına Ait Tedabir 

Hayvanatımız gerek istifa ve gerek balâda tadat 
olunan urukü ganamiye ile tesalüp suretiyle ıslah ve 
teksir edildiği takdirde kuvvei istihsaliyelerinin fev
kalâde yükselmesini intaç edeceğinden zürraımıza 
büyük menafi temin edecekleri aşikârdır. Binaena-. 
ieyh bunlardan bihakkın istifade edebilmek için ber-
veçhiati tedabirin ittihazı elzemdir. 

1. — Mevakii muhtelif ede numune ve tecrübe 
ağılları tesis ve kuşat ve buralarda yerli ve ecnebi 
uruku ganemesi halisüddem olarak teksir edilerek 
ecnebi urukunun memleketimizin hangi menatıkı ve 
iklimi ile imtizaç edebilecekleri taayyün ve yerli uru-
kun kuvvei istihsali yeleri tezyit edilmek; 

2. — Numune ağıllarında ecnebi uruku ile yerli
lerin tesalüpleri icra ettirilmek; 

3. — Numune ağıllarında muvaffakiyetle hali
süddem olarak ıslah edilen yerli hayvanatı ganamiye 
ile memleketimizde muslih gibi, istihdamlarından 
fayda hasıl olacağı tebeyyün eden Avrupa uruku 
ganamiyesinin koçları ehven fiyatla ve irae edilecek 
bazı şerait dahilinde teksir edilmek üzere sürü esha-
bına furuht edilmek; 

4. . Memleketimizde safüddem olarak teksiri müm
kün. olan Avrupa uruku ganemiyesinin safüddem ola
rak tamim ve intişarı maksadıyla numune ağılların
dan ehven fiyatta koç ve koyun furuht eylemek; 

5. Koç ve koyun tevzi edilmiş mevakide her se
ne hayvanat sergileri kuşat eylemek ve ıslah edilmiş 

ve iyi beslenmiş hayvanat eshabına mükâfatı nakdiye 
veya madalya ita eylemek icabeder. 

Keçilerin Islah ve Teksiri 

Bu nevi hayvanat memleketimiz için gayet fay
dalı bir memba teşkil etmektedir. Esasen dünyanın 
her tarafında, mazharı rağbet olmuş olan Asya ırkına 
mensup, Arap nesli feresi gibi, Anjcara tiftiği dahi 
namdardır. 

Memleketimiz keçi beslemek içinj icabeden kâffei 
şeraiti iklimiyeye maliktir. Ancak, ahali tarafından 
ibraz olunan mesaiye hükümetin teşvikat ve tergibat 
icrasiyle emri teksir ve İslahın daima semerdar bir ha
le vaz olunması icabeder. Çünkü memleketimizden 
sair memalike ihraç edilip, teksirlerine; çalışılan bu ne
vi hayvanat hakkında hükümetlerinin icra eylemiş ol
duğu teşvikat sayesinde bir keçinin ita eylediği mah
sulünün bizimkinden fazla olduğu vp bu sayede ya
vaş yavaş nefasetinin dahi artmakta [bulunduğu piya
salardan- öğrenilmektedir. Bizde keçilerin teksiri hu
susunda ahalinin gösterdikleri rağbetjn başlıca esbabı 
bunların gayet az bir masrafla fazla mahsul ita eyle
meleridir. Filhakika bizde 9 629 77!) kadar koyuna 
mukabil takriben 7 830 729 kadar k|eçi beslenmekte
dir. Halbuki memaliki sairede beslenejn koyun ve keçi 
beyninde büyük bir fark görülmektedir. Bu da bu gibi 
memleketlerde keçilerin ormanlara şevki ve buralarda 
rây edilmesi bazı tedabir ve şeraite tabi tutulmasın
dan imbias etmektedir. Keçiler hayvanatı saireye el
verişli olmayan ve kıymeti gıdaiyeleri mükemmel bu
lunmayan mevaddı gıdaıyeyi eklederek süt, lahım, kıl 
veya tiftik gibi kıymetli mahsulata tahvil eden yegâne 
hayvandır. İşte bundan dolayı keçilerin teksiri gerek 
bizde gerek memaliki sairede takdir,v© teşvike mazhar 
olmaktadır. Alelhusus bu hayvanların sıhhatlerinin 
mükemmeliyeti ve verem bulunduğu farz ve erkek 
keçiler nazarı dikkate alınmayarak yalnız dişiler da
hili hesap edilirse süt ve kılın senevi esmanı hasılası 
3 202 500 000 kuruşa baliğ olur. 

Şimdi bu kabil keçilerin tiftik kedileriyle tesalüb 
ettirilerek ıslahı cihetine gidildikte sut hasılatının de
ğişmediği farzedildikte tiftik hasılatı klelvasat bir bu
çuk kiloya yasıl olacağı şüphesizdir. Tiftiklerin kifo-
su 130 kuruş olduğuna göre beher kiîçi senevi asgari 
olarak iki yüz kuruş fazla bir hasılat temin edeceği 
ve o halde 1 995 123 keçi üzerine hssap edilirse va
ridatı seneviye 399 224 600 kuruş bir fazlalık göste
receği anlaşılıyor. Eğer bu keçileri Suriye'nin sütlü 
keçileriyle~ tesalüp ettirerek ıslah edilmesine gayret 
edilirse kıl hasüatı aynı raddede kalıp, değişmediği 



halde süt hasılatı doksan litreden beş yüz litreye ba
liğ olabileceğinden ve böylece 410 litre fazla ita ey-
liyecekleri sütün kıymeti on kuruştan hesap edildikte 
4 100 kuruş bir fazla hasılat elde edileceğine göre X5 
milyon keçi üzerine hesap yürütüldükte 14 350 000 000 
kuruş bir fazla varidat temin edilmiş olacağı anlaşı
lır ve eğer bu kabil keçileri isviçre'nin en matuf ır
kını teşkil eden ve Avrupa'da hemen her yerde mus-
lih gibi kullanılan Zan en keçileriyle ıslahı iltizam edi
lecek olursa, senevi ikiz olarak tevellüt edecek yav
rularıyla lehumunun fazlalığı ve iktisap eyleyeceği ne
faset itibariyle artacağı kıymet dahi nazarı dikkate 
alınmayarak yalnız senevi vasati olarak fazla ita ey
leyeceği 510 litre sütün kıymeti olan 5 100 kuruş ile 
3,5 milyon keçinin senevi temin eyleyecekleri varidat 
17 850 000 000 kuruş fazla olacağı kolaylıkla hesap 
edilebilir. Biz, 3,5 milyon keçinin ıslah edilmesini he
sap ederek varidatın burada da fazla olacağını farz 
etmiştik. Buna mukabil bir milyon keçinin ıslah edil
diği farz edilirse fazlai varidat beş milyar yüz milyon 
kuruştan ibaret olacağına ve keçilerin az zaman zar
fında hastalığa nadiren müsabiyetleri nazarı teemmü
le alınarak sütlerin istimali bütün etıbba tarafından 
tavsiye edilmektedir. 

Bizdeki Keçi Irkları 

Bizde Ankara tiftik ve Suriye süt keçileriyle kıl 
keçileri olmak üzere başlıca üç ırk vardır. 

Tiftik keçilerinin sütü az ise de etleri leziz ve mak
bul ve tiftikleri dünyanın her tarafında şöhret kazan
mış olup, memleketimizin en büyük bir membaı ser
vetini teşkil ettiğinden bunların istifa usulüyle (slah-
larına ve iklimi müsait olan vilayattta teksirlerine iti
na edilmelidir. • "' 

Suriye keçileri sütlü hayvanlardır. Sekiz ay zar
fında yevmiye alelvasat 2 - 3 litreden senevi 600 litre 
kadar süt ita ederler. Bunlar ekseriyetle ikiz yavru 
yaparlar, binaenaleyh kıymetli hayvanlardır. Bunlar 
dahi istifa usulüyle evsafı hasene ve makulelerinin tez-
yidiyle Vilayatı Osmaniyeye tamime layık hayvanlar
dır. 

Kıl keçileri Anadolu'nun hemen her tarafında 
münteşirdirler. Bunların ita eyledikleri lahim, leben ve 
kıl miktarı az olmakla beraber pek ol kadar makbul 
de olmadıklarından ıslaha muhtaç hayvanlardır. Bun
ları tiftik veyahut Suriye keçileriyle tesalüb ettirmek 
suretiyle ıslaha gayret etmek lazım olduğu gibi, indel-
hace Avrupa keçilerinden namdar olanlarıyla da me
sela nanen keçileriyle de tesalüb ettirilerek teksirleri 
içabeder ve bu suretle hareket edildikte serveti milli-
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yemizin tezayüdüne hizmet edileceği şüpheden vares
tedir. 

Süt hasılatı yevmiye vasati olarak yarım litreden 
altı ayda doksan litredir. Kıl hasılatı yarım kilo ka
dardır. Sütün litresi 10 kuruş farzedilecek olursa se
nevi dokuz yüz ve kılın kilosu 30 kuruş farziyle se
nevi 15 kuruş eder. O halde yavrusundan maada bir 
kıl keçisinin senevi 915 kuruş kadar hasılat ita et
mekte olduğu anlaşılır. Memleketimizde beş milyon 
sekiz yüz otuz beş bin altı yüz altı kadar kıl keçisi 
olduğu ve bunların üç buçuk milyonu dişi cüzî bir 
masraf ihtiyariyle İslah edilebilecekleri nazarı dikka
te alındıkta istihsal edilecek fevaidin ne raddede ola-

. cağı kolaylıkla anlaşılır. Muslih gibi kullanacağımız 
ve bazı vilayatta tekessürlerine gayret edeceğimiz tif
tik ve Suriye keçilerinin evsafı malum olduğundan 
zikrinden sarfınazar edilerek yalnız Romanya. Bul
garistan ve Sırbistan'a ithal edilip, menafii mühimme 
teminine hizmet etmiş olan İsviçre'nin Zan en keçile
rinin evsafını zikretmek mucibi istifade olacağı şüp
hesizdir. 

Zanen Keçileri 

Bu hayvanların menşei İsviçre'nin Bern Kantonu
dur. Sön seneler zarfında İsviçre'nin hemen her tara
fında, Dalmaç'ya vesair memalikte teksir edilmekte
dir. Renkleri alelade beyaz, irtifaları 78 - 93 santi
metre kadardır. Ayakta sikletleri 45 - 85 kilo olup, di
şilerde kıllar kısa ve erkeklerde uzun ve sıktır Me
meleri gayet iyi neşvünema bulup, yevmiye 4 - 6 litre 
süt verirler. Senevi süt hasılatı 450 - 800 litre kadar
dır. Sütlerinde % 4,5 nisbetinde yağ bulunur. Lahim-
lerinin miktarı ve nefaseti itibariyle de temeyyüz et
miş hayvanlardır. 

Keçilerin Islahı Hususunda Tedabir 

, Keçilerin istihsal edilmesi lazım gelen menafii ik-
tisadiyeyi temin edebilmek için atide arz edilecek te-
dabirin ittihazı içabeder. 

(1) Ankara tiftikleri ve Suriye keçilerinin istifa 
usulüyle mahsulatı seneviyelerini tezyit etmek mak
sadıyla menatıkı lazımede ağıllar küşadı ve burada 
yetişecek erkek ve dişi keçileri ehven fiyatla esbabı 
hayvanata furuht etmek; 

(2) Kıl keçilerini tiftik veya Suriye veyahut Za
nen keçileriyle tesalüb maksadıyla münasip mena-
tıkda tecrübe ağılları kuşat etmek ve istihsal kılınacak 
netayice göre bu keçileri tesalüb usulüyle ıslah eyle
mek^ 
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(3) İsviçre'den celbedilecek Zanen keçilerinin tek
siri zımnında muhtelif mıntıkalarda keza ağıllar ku
şat edilerek burada halisüddem yetiştirilecek dölleri 
ehven bir fiyatla sürü esbabına furuht etmek; 

(4) Koyun ve keçilerin ıslah ve teksiri zımnında 
küşadı tavsiye kılınan ağıllarda bu hayvanların bes
lenmeleri ve hıfzısıhhatleri köylülere amelî bir suret
te irae edilmek; 

(5) Sergiler küşadı ile en iyi beslenmiş ve en zi
yade süt, kıl ve ahin hasılatı ita eden hayvanat 
esbabına mükâfatı nakdiye ve madalya ita edilmeli
dir. 

Teşkilât 

Islahı teksiri hayvanat hakkında peyderpey mevkii 
tatbike vaz'ı balâda arz ve beyan olunan tedabirin 
hüsnü tatbikini ve memleketimizde henüz sureti fen-
niyede mütalaa olunmamış olan uruku hayvan iyenin 
evsafını ve ne gibi şerait dahilinde bulunduklarını ve 
ahalinin ne gibi hayvanata ihtiyaçları olduğunu ve 
hayvanatın şeraiti tağdiyelerinin ıslahı neye vabeste 
idüğünü ve ecnebi urukuna mensup hayvanatın im
tiyaza iklim ve tağdiyelerini temine kâfil şeraitin 
mevcut olup olmadığını tetkik eylemek ve ona göre 
tedabiri maruzayı tatbik ve ıslah ve teksiri hayvanat 
hususunda ahaliye dersler, konferanslar tertip etmek 
üzere memurini baytariyeye fevkalâde ihtiyaç olduğu 
derkârdır. 

Meselâ Almanya'da altı bini mütecaviz baytar 
olduğu halde bizde ancak 275 raddesindedir. Binaen
aleyh bizde etıbbayı baytariyenin adadı memaliki sai-
reye nisbet kabul etmek derecede bulunması hasabiy-
le gerek ıslah ve gerek teksiri hayvanata, gerek hay
vanatı mahv ve telef eden vebayı bakarii cedri, bar-
bune, cemre, verem, zatürreeisari ve ruam gibi va
him emrazı sariyeye karşı tedabiri muktaziyei fenniye 
ittihaz edebilmek için bunların adedini tezyit ve mev
cutlarının maaşları haddi layıkında bulunmaması yü
zünden duçar oldukları mağduriyetlerine nihayet ver
mek ve mesleki baytariye rağbet kazandırmak için 
Baytar Mektebi Âlisinden icazetname ahziyle huruç 
eden etıbbayı baytariyenin iktar ve refahı hallerinin 
temini ve tedabiri atiyenin ittihazı elzemdir. Şöyle ki: 

(1) Umuru Baytariye Müdiriyeti Umumiyesine 
merbut ıslah ve teksiri hayvanat şubesinden maada 
şubeye merbut olmak üzere mevcuda zamimeten bir 
seyyar ıslah ve teksiri hayvanat müfettişinin dahi ila
vesi; 

(2) Tesis ve kuşat edilecek hara ve numune ve 
tecrübe, ağıllarının hüsnü idarelerini temin ve Avrupa 

uruku hayvaniyesinin tarzı ıslahını mahallerinde umu
mi bir surette öğretmen için Almanya, Macaristan 
haralarında ikişer sene ikamet etmek şartıyla istiğna 
hâsıl oluncaya kadar ikişer baytar ve Romanya, İs
viçre ve Almanya'nın koyun ve keçi:numune ağılla
rında birer sene kalmak üzere keza ikişer baytar iza
mı; 

(3) Baytar Mektebi Âlisinden her sene altmış -bay
tar neşet edebilmek için bütçesinin tevsii ve mutasav
ver olduğu cihetle münasip bir mevkide ihtiyacı mem
leket ile münasip terekkiyatı fenniye dairesinde bir 
bina inşası ve burada ıslah ve teksiri hayvanat dersi
nin amelî bir surette tedrisi için muktazi laboratuvar 
ve inekhane tesisi; 

(4) Islah ve teksiri hayvanata hadim tedabirin 
mevkii tatbike vaz'ı ve bunlardan muntazır fevaidin 
-istihsali için memaliki sairede olduğu gibi ahval ve 
mizacı memlekete mutabık bir ıslah ve teksiri hayva
nat Kanununun neşri icabatı zaruriyedendir. İşte bu
nun için memleketimizin ihtiyacatı nazarı dikkate alı
narak tanzim ve tertip edilen kanun layihası merbuten 
takdim kılınmıştır efendim. 

Esbabı Mucibe Layihası Zeyli 

Islah ve teksiri hayvanat emrinde en mühim âmil 
damızlık hayvanat intihap ve tedarikidir. Ahali ye
dinde bulunanların adedi kâfi olmadığı gibi matlup 
derecede nesil yetiştirici evsafa malik olanlara dahi na
dir tesadüf edildiğinden memleketimizde bunların tek
siri adadına fevkalâde ihtiyaç vardır. Memaliki müte-
meddinenin kâffesinde evsafı lazimeyiı haiz damızlık
lar memurini fenniyenin tahtı nezarejtinde alelhusus 
hükümete ait hara ve inekhanelerde yetiştirilmekte 
olduğuna ve bu gibi damızlıkların hariçten celb ve te
dariki müteassir bulunduğuna nazaran hususi hara
lardan mahrum olan memleketimizde İktisat Vekâleti 
tarafından damızlık aygır yetiştirmek için hara ve boğa 
ile koç, teke yetiştirmek için inekhane ve ağıllar, me
maliki ecnebiyeden musîih gibi celbi muktazi damız
lık hayvanatın memleketimizin iklimi ile imtizaç edip 
edemeyeceklerine ve bunların ne gibi fevait temin 
edebileceklerini tayin etmek maksatla^ıyla da tecrü
be istasyonlarının ihdası ve vilayat ilej elviyei müsta
kile taraflarından ahali yedindeki kısraklara mukare-
net ettirilecek aygırların fen dairesinde! tağdiye ve id-
manlarıyla muhafazalarına mahsus aygır depoları ve 
mevsimi sıfat hululünda icabına göre aygırların tevzii 
ve bu kısraklar ile mukarenetlerinin jcrası için sıfat 
istasyonlarının küşadı icabatı zaruriyeden görülmüş 
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olmakla bu cihetleri temin etmek üzere birinci mad
de kaleme alınmıştır. 

Hara, inekhane ve ağıllarda yetiştirilecek hayvana
tın cinsleri tasrih edilmek üzere ikinci madde tertip 
edilmiştir. Bu müesseselerde yetişecek damızlık hay-, 
vanattan aygırların vilayat tarafından kuşat edilecek 
aygır depolarına ve boğa, inek, koç, koyun, teke ve 
keçilerin dahi bu gibi hayvanatı tedarikten aciz olan 
kura ahalisine meccanen ve berayı teşvik ilerde te
şekkülü pek tabii olan ıslah ve teksiri hayvanat şir
ketlerine ve damızlık hayvanat eshabına daha ehven 
fiyat ile furuht olunacağından bu veçhile damızlık 
hayvanatın dahili memlekette teksir ve ezdiyadı temin 
edilecektir. 

Ordunun hayvanatı feresiyeye olan ihtiyacatı alel-
husus süvari ve topçu hayvanatının memlekette yetiş
tirilmesi için vilayat aygır depolarında bu hususa el
verişli aygırların bulundurulması mecburiyet tahtına 
alınmak üzere üçüncü madde tertip edilmiş ve bu 
veçhile mezkûr aygırlar ile sıfat ettirilecek olan ahali 
yed in deki kısraklardan süvari ve topçuluğa yarar döl
ler alınabilecektir. Vilayat ve elviyei müstakile tara
fından kuşat edilecek aygır depolarında bulundurul
ması muktazi aygırların miktarı asgarisi dördüncü 
madde ile tayin edilerek memleketin ihtiyacatına te
kabül edecek nisbette aygırların bulundurulması tah
tı temine alınmıştır. Memlekette bilcümle kısrakların 
yalnız hükümet aygırlarıyla sıfat eylemelerini, temin' 
etmek adimülimkân olduğundan bunların ahali ye
dinde bulunan aygırlar ile dahi sıfat eylemeleri lüzu
mu pek tabii görülmüş olmakla bunların ve kezalik 
mevcut boğaların hususi komisyonlar vasıtasıyla her 
sene muayenelerinin icrası ve neticei muayenede iyi 
döl yetiştirmeye elverişli oldukları anlaşılan aygır ve 
boğaların sıfat icra eylemelerine müsaade edilmesi ve 
teşkilatı ve efadı fiziyolojileri bozulmuş aygır ve bo
ğaların ihsaları cihetine gidilerek nesli hayvanatın İs
lahları tahtı temine alınması vücubu kati tahtında gö
rülmüş olduğundan beşinci madde ile bunlar temin . 
edilmiş oluyor. 

Karyelerde elyevm mevcut boğaların ekserisinin 
nesli bozulmuş olduğundan bu gibi damızlıklardan alı
nacak döllerin ne kuvvei cerriyelerinden ve ne de süt 
ve lahimlerinden matlup veçhile istifade edilememek
te olması hasabiyle bunların şubei aidesinin tensip 
edeceği uruka mensup ve evsafı makbul ey i haiz ol
dukları malum ve musaddak bulunmuş boğaların te-
darikiyle tebdilleri ve sureti tağdiyeleri altıncı madde 
ile temin kılınmış olmakla memaliki sairede olduğu 

gibi, bizde dahi hayvanatı bakariyenin az zaman zar
fında ıslahına muvaffakiyet husulü mümkün olabile
cektir. 

İyi cins damızlık tedarik etmek için karye namına 
heyeti ihtiyariyeye Ziraat Bankasından ikrazat icrası 
ve muhtacı muavenet ve (akir olan köylülere de mec
canen boğa itası suretleriyle teshilatı lazime iraesi 
münasip görüldüğünden yedinci madde tertip edil
miştir. 

Bir taraftan yarışlar tertibi ile Türklerin seciyei 
mahsusası olan cündiliğin ez serinev ihyası ve bu sa
yede halkın iyi ve teşekkülatı muntazam hayvanatı 
feresiye yetiştirmelerini tergip ve teşvik diğer taraftan 
sergiler küşadıyla ziraate, kasaplığa, sütçülüğe velha
sıl tiftik ve yün gibi kıymettar mahsulat itasına elve
rişli hayvanatın ne gibi evsafa malik olmaları muk
tazi bulunduğunu teşhir etmek ve bu sayede ıslah ve 
teksiri hayvanat hususunu amelî bir surete ifrağ ede
rek hayvan yetiştirmekle meluf olan züvvarın reyü-
layn müşahede edildikleri evsafı hasene ve makbule-
ye mâlik damızlıkları intihap ve tayin eylemeleri tahtı 
temine alınmak maksadıyla sekizinci maddede izahatı 
kâfiye verilmiştir. 

Hükümetin tesis edeceği haralarda yetiştirilecek 
aygır ve boğalar şimdilik bilcümle ihtiyacatı temin 
edemeyeceği tabii bulunmakla ahali yedinde bulunan 
evsafı lazimeyi haiz genç hayvanlar mubayaa edilerek 
tağdiye ve terbiyelerine itina edilmekle damızlıkta is
tihdamları imkânı hâsıl olacağından bunların vilayet 
aygır depolarına ve damızlık hayvanattan mahrum 
olan menatık ahalisine tevzii zaruridir. 

Binaenaleyh bir taraftan büyük fedakârlık ihtiya
rına hacet kalmayarak genç hayvanata böylece mah
reç tedarikiyle bayileri hayvan beslemeye ve yetiştir
meye teşvik etmek ve diğer taraftan bu gibi damızlığa 
elverişli evsafa malik genç hayvanatın eşhası tarafın
dan ihsalariyle hizmeti adiyede istihdam edilmeleri
nin önünü almak üzere dokuzuncu madde tertip edil
miştir. 

Müdafaai Milliye Vekâleti ordunun ihtiyacatını 
dahili memleketten ve alelhusus hükümetin aygırla
rına çektirilen kısraklardan alınan döllerini tercihen 
ve dolgun bir fiyatla mubayaa eylediği takdirde mem
lekette hayvan yetiştirmeye rağbetin artacağı ve böy
lece kısraklarının hükümet aygırları ile mukarenet et
tirilmeleri keyfiyeti teşvik edileceği varestei arz ve be
yan olmakta intehap ve kabul eyleyeceği evsafa ma
lik uruku feresiyenin ıslah ve teksiri imkânı süratle 
hâsıl olacağı mütalaası ile onuncu madde ihzar edil
miştir. 
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Avrupa'da olduğu gibi bizde de ıslah ve teksiri 
hayvanat şirketlerinin teessüs ve teşekkülü son derece 
haizi ehemmiyet bir keyfiyettir. Zira eshabı hayvanat 
ve çiftlikat birleşerek vaz eyleyecekleri sermaye ile 
hükümetin kabul eylemiş olduğu (erkek ve dişi) damız
lıkları suhuletle elde edebilmeleri hasebiyle ahaliye 
rehber olacakları binaenaleyh damızlık hayvanatın 
menşe, eşkal ve evsafı hususiyeleri hakkında künye 
defterleri tutacakları gibi ahaliye şehadetname ita ve 
memlekette hükümetin irae eyleyeceği uruku hayva-
niyeyi tamim ve teksire gayret ve mahsulatı hayvani-
yenin daha suhuletle nakil ve füruhtlarına tevessül 
edeceklerinden eshabı hayvanatın menafiini temin ey
leyecekleri nazarı dikkate alınarak bu gibi şirketlere 
hükümet tarafından muaveneti mümkine icrası pek 
tabii, zaruri görülmüş olmakla on birinci madde ile 
bu teshilatın icrası temin edilmiştir. 

Damızlık hayvanatın sureti tağdiyeleri ıslahı hay
vanat noktai nazarından fevkalâde haizi ehemmiyet 
bir keyfiyettir. Alelhusus genç yaşında bulunan hay
vanat iyi ve fennin icabatı veçhile beslendikleri tak
dirde evsafı ırkiyelerini tamamiyle muhafaza ederek 
neşvünemaları daha seri olacağından sun'î çayırlıklar 
ihdası ve hususi meralar tertibiyle ahali yedindeki 
genç hayvanatın tağdiyelerini teshil etmek icabeyle-
diği gibi ahaliyi böyle sun'î çayırlıklar ihdas ve tesis 
etmeye tergip için meccanen çayır tohumları tevzi et-
nek suretiyle teşvikatta bulunmak lüzumuna kani ol
duğum için bu madde tertip edilmiştir. 

Hayvanatı ehliyemizi ıslah etmek için memaliki 
ecnebiyeden muslin damızlık hayvanat getirmek mec
buriyeti karşısında bulunuyoruz. Binaenaleyh ithal 
edilecek damızlık hayvanatın miktarı ne kadar kesir 
olursa yerli hayvanatı ehliyenin ıslahı dahi o nisbet-
te teysessür - nümayı husul olacağından ensali hay-
vaniyeyi ıslaha kabiliyeti olan bu gibi damızlıkla
rın ahali tarafından dahi memlekete ithalini teshil 
ve teşvik maksadıyla memaliki sairede olduğu gibi 
hükümetimizce de bunların gümrük ithalat resmin
den istisna edilmeleri hakkındaki kanun bu madde 
ile teyit edilmiştir. Hayvanatın yarışlara iştiraki ve 
sergilerde teşhiri temin ve teşvik maksadıyla eshabı 
hayvanatın bu bapta ihtiyar edecekleri masarifi teh-
vin etmek icabatı zaruriyeden bulunmakla bunun için 
bu gibi hayvanatın nakilleri muvafıkı maslahat gö
rülerek bu madde kaleme alınmıştır. 

Alelumum memaliki mütemeddinede hayvanatı 
ehliyenin ıslahı uğrunda milyonlarca lira sarfedilmiş 
ve edilmekte bulunmuş olduğuna nazaran hükümeti 

milliyenin dahi bu hususta külli fedakârlık ihtiyar ey
lemesi pek tabii ve zaruri görülmüş olmakla işbu 
madde haralar ve depolar küşadı ve damızlık hayva-: 
nat tedarikiyle masarifi saire zikir ve tadat edilmiş 
olduğundan bunların kısmen muvazenei umumiye ve 
kısmen vilâyat ve elviyei müstakile muvazenei hu-
susiyelerine her sene muntazaman ithali sayesinde 
memlekette ıslah ve teksiri hayvanat emri ehemmi-
nin hiziarâyı usul olacağı varestei arz ve beyan bu
lunmuş olmakla on altıncı maddede izahatı lazıme 
verilmiştir. 

Ziraatın mühim bir rüknü ve lazımı gayrı müfariki 
olup, memleketin sermayei esasiye ve menabii hayati-
yesini teşkil eden milyonlarca lira kıymetindeki hay
vanatı ehliyenin ahvali sıhhiyelerinin temini gibi, 
ecnasının ıslah ve teksiri kaziyesi dahi memaliki sai
rede olduğu veçhile İktisat Vekâletine ait ve raci ol
makla vekâlet tarafından umuru mezkûrenin idare 
ve memurini fenniyesinin intihap ve tayini keyfiyeti 
on yedinci ve on sekizinci maddeler ile temin kılın
mıştır. 

İslah ve teksiri hayvanat umuru, idari ve fenni 
mesaili mühimmeyi cami olmak ve muhtelif devair 
ve vekâletler ile alâkadar bulunmak hasabiyle bunun 
ahenk ve intizamı tamını temin maksadıyla memaliki 
sairede olduğu veçhile bir ıslah ve teksiri hayvanat 
komisyonu âlisinin teşkili mucibi fevâidi azim^ ola
cağına mebni on dokuzuncu madde ile mezkûr ko
misyonun sureti teşkili ve salahiyeti tayin edilmiştir. 
Gerek İktisat Vekâleti tarafından ittihaz edilecek te-
dabirin hüsnü tatbikini ve gerek himmeti mahalliyeye 
göre meselenin teemmül ve tetkikinin karara raptını 
temin maksadıyla vilayat ve elviyei müstakilede sala-
hiyettar ıslah ve teksiri hayvanatı ehliye komisyon
ları teşkil ve dairei salahiyetleri maksadıyla yirminci 
madde kaleme alınmıştır. 

Islah ve teksiri hayvanat hususunda müterakki olan 
memaliki ecnebiyede hükümete ait en iyi çiftlikat bu 
hususa tahsis edilmiş olmalarına nazaran hükümeti 
milliyeye ait olan bu gibi çiftli katın cü?î bir ücret mu
kabili ötekine berikine icar suretiyle verilmesinden 
temin kılınacak fevait bunların ıslah vp teksiri hayva
nata hasrı ile temin edilecek fevaide nlisbetle pek dun 
olacağı emri aşikâr idiğinden bunlardan ıslah ve tek
siri hayvanata elverişli arazi ve çayırlıkları havi ol
dukları tahakkuk edenlerin peyderpey tesis edilecek 
olan hara vesair buna mümasil müesseselere tahsisi 
için yirmi birinci madde kaleme alınmıştır. 
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Memleketimizde damızlık hayvanatın miktarı ih
tiyaca nisbetle pek dun bulunduğu ve alelhusus harbi 
ahîr hasabiyle hayvanatı ehliye miktarı tabiatıyla da
ha ziyade tenakus etmiş olduğu nazarı teemmüle alı
narak şimdiye kadar damızlık hayvanatın memaliki 
saireye ihracı hakkında idareten tatbik ve ittihaz edilen 
tedabirin kanun şeklinde idamesi lüzumu zaruret kes-
betmiş olmakla yirmi ikinci madde ile bu gibi hayva
natın men'i ihracı temin edilmiştir. 

Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun onuncu mad
desinde mezkûr olduğu veçhile damızlığa elverişli ol
dukları ıslah ve teksiri hayvanat komisyonları tara
fından musaddak damızlıkların ordu hidematından is
tisnaları yirmi üçüncü madde ile teyit ve tevsik edil
miştir. 

İşbu layihai kanuniye katiyet kesbettiği takdirde 
memurini feniyeye ait olması hasabiyle İktisat Vekâ
leti için düsturülamel olacağı gibi ciheti askeriye ve 
memurini mülkiye ile maliyeye dahi bazı vazaif tah
mil eylemesi dolayısıyla Müdafaai Milliye, Dahiliye 
ve Maliye Vekâleti celilelerinin de bunun icrayı ah
kâmına memur bulunmaları tabii idiğünden yirmi dör
düncü maddede sarahat vaz. edilmiştir. 

Islahı Hayvanat Kanun Layihası 

BİRÎNCÎ FASIL 

Hara, İnekhanes Aygır Depoları ve Numune Ağıllarının 
İhdası 

Madde 1. — Islah ve teksiri hayvanata elverişli 
şeraiti haiz olan menatıkda iktisat Vekâleti tarafın
dan hara, inekhane, ağıllar ve tecrübe istasyonları ve 
vilayat ve elviyei müstakile taraflarından akalli birer 
aygır deposu ile icabı kadar sıfat istasyonları tesis ve 
kuşat olunur. 

Madde 2. — Hara ve inekhane ve ağıllarda gerek 
yerli ve gerek ecnebi uruka mensup zevilhafirat (Fe-
res, merkep) mücterratı kebire ve sagire (camız ba-
karat, ağnam ve keçiler) damızlık için teksir edilir. 
Buralarda yetiştirilen aygırlar depolara ve hayvanatı 
saire dahi nizamnamei mahsusasında beyan edilen şe
rait tahtında vilayat ıslah ve teksiri hayvanat komis
yonları tarafından irae edilecek kura heyeti ihtiya-
riyelerine meccanen tevzi ve damızlık hayvanat esha-
bma ıslah ve teksiri hayvanat maksadıyla teşekkül et
miş şirketlere furuht olunur. 

Madde 3. — Aygır depolarında hususiyle süvari 
ve topçu hayvanatı yetiştirmeye mahsus aygırlar bu
lundurulur. Bu aygırlar sıfat mevsiminde ahali hay

vanatına meccanen mukarenet etmek üzere birinci 
maddede beyan olunan sıfat istasyonlarına sevk edilir. 

Madde 4. — Vilayet aygır depolarının beherinde 
akalli elli, ve elviyei müstakile depolarında otuz ay
gır bulundurulur. Bunların nısfı elviyei müstakile 
Muvazenei hususiyesinden ve nısfı diğeri ve alelhu
sus ecnebi uruka mensup olan aygır İktisat Vekâleti 
tarafından tedarik edilir. 

İKİNCİ FASIL 

Bamısihk Erkek Hayvanatın Sureti Muayene, Tasdik 
ve Tedariki 

Madde 5. — Vilayatta valiler ve müstakil elviye-
de mutasarrıflar tarafından tayin olunacak memurlar 
marifetiyle aygır ve boğalar her sene mahallerinde 
muayene edilerek damızlığa elverişli olanların esha-
bına bir sene için sıfat müsaadeyi mübeyyin şehadet-
name verilir ve damızlığa elverişii olmayanlar ihsa 
edilir. 

Madde 6. — Her karyede yüz inek için ekalli bir 
boğa bulundurulması mecburidir. Mezkûr boğaların 
esmanı ve tağdiyeleri masarifi kaymakam ve nahiye 
müdürlerinin inzimamı muaveneti ile kura heyeti ih-
tiyariyeleri marifetiyle ineği olan köylülerden cem ve 
tedarik edilir. 

Madde 7. — Vilayat ıslahı hayvanat komisyonla
rının gösterecekleri lüzum üzerine karye namına ola
rak heyeti ihtiyariyeye boğa tedariki için Ziraat Ban
kasından ikrazat icra olunur. 

Boğa tedarikinden aciz fakir karyelere mezkûr ko
misyonlar tarafından gösterilen lüzum üzerine icabe-
den boğalar gerek vilayat muvazenei hususiyesinden, 
gerek İktisat Vekâleti haralarında yetişenler meyanın-
dan tedarik ve ita olunur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Teşvikat 

Madde 8. — Her sene veya iki senede bir merkezi 
vilayat ve elviyei müstakilede ve indelhace saiı me-
vakide at yarışları ve hayvanat sergileri tertip ve ku
şat edilir. Yarışlarda kazanan ve sergilerde eşkal ve 
tenasübü muvafık görülen aygır, kısrak ve tay ve es
ter ve merkeplere ve danalara ye hidematı ziraiye ve
ya, sütçülüğe veya kasaplığa elverişli inek, öküz ve 
mandalara ve keza koç ve teke ile iyi yün ve kıl ve 
süt ita eden ve kasaplığa elverişli olan koyun ve ke
çilere ve hayvanatını kavaidi hıfzıssıhhaya tevfikan 
iskân ve tağdiye edenlere ve hükümet tarafından irae 
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edilen, ecnasa mensup, asil ve halisüddem veya nısfüd-
dem damızlık hayvan yetiştirenlere ve bunlar için se
çere ve sicil tutan hayvanat eshabına mükâfatı nak
diye ve teşvikat madalyaları ita olunur. 

Madde 9. — Ahali yedinde bulunup, damızlığa 
elverişli olduğu anlaşılan erkek tay ve danalar İkti
sat Vekâleti tarafından ihtiyaç nişbetinde sahibinin rı
zası ile mubayaa edilerek haralarda beslendikten son
ra damızlıkta istihdam edilmek üzere ikinci madde 
mucibince tevzi edilirler. 

Madde 10. — Müdafaai Milliye Vekâleti orduya 
veya Remont Depolarına elzem olan hayvanatı ter-
cihan memleket dahilinden ve hükümetin resmi ay
gırlarına çektirilen kısraklardan tevellüt edenler me-
yanından mubayaa eder. 

Madde 11. — Emlâki emiriye meyanında bulunan 
meralar ahalinin istifadeleri men edilmemek şartiyle 
damızlık hayvan yetiştirenlere ve bu maksatla teşek
kül eden şirketlere tercihan icar edilir. 

Madde 12. — İktisat Vekâleti vilayat elviyei müs
takile ahalisine ait tay ve danaların yaz mevsiminde 
ve ücreti muayyene mukabilinde usulü dairelerinde 
tağdiyeleri için hususi meralar tertip ve ihzar eyledik
leri gibi meraların ıslahı ve suni çayırların ihdası için 
elzem olan çayır tohumlarının damızlık hayvanat es
habına meccanen tevzi ve ita ederler. 

Madde 13. — Memaliki ecnebiyeden getirilip de 
damızlığa elverişli olduğu etibbayı baytariye tarafın
dan tasdik edilen hayvanatı zevilhafire ile müşterratı 
kebire ve sagire gümrük resminden muaftırlar. 

Madde 14. — Sergilere veya yarışlara getirilen 
ve götürülen hayvanat, ıslah ve teksiri hayvanat ko
misyonlarının ita eyleyecekleri vesikalarıyla memaliki 
osmaniyenin her tarafında hükümet veya kumpanya
lara ait berrî ve bahrî bilcümle vasaiti nakliye ile nısıf 
ücretle naklolunurlar. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Islah ve Teksiri Hayvanat Masarifi 

Madde 15. — İktisat Vekâleti bütçesine (1) hara, 
inekhane, ağıllar ve tecrübe istasyonları masarifi tesi-
siye ve daimesi ve memurin ve müstahdemin maaşatı 
ve müessesatı mezkûre ile fakir kura ahalisi ve aygır 
depoları için damızlık hayvanat esmanı (2) yarış ve 
hayvanat sergilerinde tevzi edilecek mükâfat ile ma
dalyalar esmanı ve cins damızlık hayvanat ve teksir 
ve bunların iskân ve tağdiyelerine itina edenlere ve 
bu maksada mebni teessüs etmiş olan şirketlere ita 
edilecek mükâfat ve risail ve ceraidi müfide teşvik 

masarifatı (3) Avrupa'nın meşhur hari ve depoların
da mümarese peyda etmek için gönderilecek baytar 
mektebi âlisinden diplomalı etibbayı I baytariye için 
masarifi tahsiliye esmanı (4) ıslah vej teksiri hayva
nat müfettişleriyle memurini fenniye inaaşat ve har
cırahı (5) ıslah ve teksiri hayvanat jçin Muvazenei 
Hususiyeleri kâfi olmayan vilayat ve ^lviyei müstaki-
leye muavenet karşılığı (6) hususi meralar tertip ve 
ihzarı ve meraların ıslahı ve suni çayırlar ihdası ma
sarifi vaz eder. 

Madde 16. — Vilayat ve elviyei nlıüstakile muva
zenei hususiyelerine (A) aygır depolaıjı ve sıfat istas
yonları masarifi tesisiye ve daimesi fe memurin, ve 
müstahdemin maaşatı, (B) fakir kura ahalisine ve da
mızlık hayvanat eshabına tevzi edilmek üzere boğa, 
koç ve teke esmanı, (C) at yanş ve hayvanat sergi
leri masarifatı ve tevzi edilecek mükâfat esmanı, 
(D) depolar için mubayaa edilecek damızlık aygır 
esmanı, (H) meraların emri ıslahı ye suni çayırlar 

Jhdası esmanı (V) iğdiş ameliyatı masarifi ile ameli
yat neticesi olarak mürd olan hayvanat eshabına ita 
edilecek tazminat esmanı vaz ederler. 

BEŞİNCİ FASIL 

idare 

Madde 17. — Islah ve teksiri hayvanat umur ve 
muamelatı ile müessesatınm idare vjs teftişi İktisat 
Vekâleti tarafından icra olunur. 

Madde; 18. — Islah ve teksiri hayvanat müfetiş-
leri, hara depo ve müessesatı saire müdür ve memu
rini fenniyesi ol baptaki nizamnamesine tevfikan İk
tisat Vekâleti tarafından intihap ve (tayin olunurlar. 

Madde 19. — Hara, inekhane, agjıllar ve tecrübe 
istasyonları ve aygır depolarının majhalli tesisi ve 
bunlarda teksir edilecek. damızlık hajrvanatın ve ay
gır depolarında bulundurulacak aygırların adediyle 
nevi ve uruk ve ecnasının ve ıslah vej teksir usulünün 
tayini ve kavanin, nizamat ve talimatnamelerin tet
kiki ve ol baptaki bütçenin tanzimi İktisat Vekilinin 
tahtı riyasetinde Müdafaai Milliye kemont Müfet
tişi, Baytar Dairesi Reisi, Süvari-Şubesii Müdürü Umu
ru Baytariye Müdiri Umumisi, Ziraajt Müdiri Umu
misi, Islah ve Teksiri Hayvanat Şubeli Müdürü. Bay
tar Mektebi Âlisi Zootekni Muallimi İve Dahiliye Ve
kâleti İdarei Mahalliyei Vilayat Müdiri ve Maliye Ve
kâleti Varidat Müdiri Umumisi, Mjidafaai Milliye, 
İktisat ve Muvazenei Maliye encümenleri azasından 
birer zattan müteşekkil ıslah ve teksiri hayvanat ko
misyonu âlisi tarafından icra olunur. ; 



Madde 20. — Tahsisatı muvazene! hususiyeden 
tesviye edilmesi lazım gelen damızlık hayvanatın mu
bayaa ve tevzii kura hesabına damızlık, boğa, koç, te
ke tedariki, haralardan ita edilecek bu gibi hayvanatın 
tevzii, aygır depoları ve sıfat istasyonları inşası, ya
rışların ve hayvanat sergilerinin küşadı ve ita edile
cek madalya ile mükâfatı nakdiye miktarının tayini, 
damızlığa elverişli erkek hayvanatın muamelei tasdi-
kiyesi veya iksası, (İğdiş) ve ıslah ve teksiri hayvanat 
uğrunda muvazaneî hususiyeden sarfı lazım gelen tah
sisat hakkında bütçe ihzarı ile hususu mezkûrun emri 
terakkisi için İktisat Vekâletinden ittihaz edilecek 
tedabirin temini tatbiki, vilayetlerde vali ve müstakil 
livalarda mutasarrıfların tahtı riyasetinde ciheti aske
riyeden tayin edilecek mütehassıs memur ile mahalli 
baytar ve ziraat müdür veya memurlarıyla ticaret 
ve Ziraat Odaları ve Meclisi vilayet ve belediyelerden 
müntehap birer azadan ve erbabı ziraat ve teksiri hay
vanatla mütevaggil ehlivukuftan üç zattan mürekkep 
bir komisyon tarafından icra olunur. Şu kadar ki, ec
nebi uruka mensup damızlık intihap ve mubayaası İk
tisat Vekâletince ledettasdik mevkii icraya vaz olu
nur. 

ALTINCI FASİL 

Mevadı Umumiye 

Madde 21. — H a r a , inekhane ve ağıl ve aygır de
poları ve sıfat ve tecrübe istasyonları tesisine elverişli 
olup, hazineye ait bulunan ve İktisat .Vekâletince lü
zum gösterilecek olan çiftlikat ve mera, arazii emvat 
hususatı mezkûreye tahsis olunur. 

Madde 22. — Her nevi hayvanatın damızlığa el
verişli erkek ve dişilerinin memaliki ecnebiyeye ihracı 
memnudur. 

Madde 23. — Islah ye teksiri hayvanat komisyon
ları tarafından musaddak damızlık, hayvanat esnayı 
seferberide orduya alınmazlar. 

Madde 24. — İşbu kanunun mevkii tatbik ve ic
raya vaz'ına ve teferruatına ait hususat nizamatı mah
susa ile.tayin ve tasrih kılınacaktır. 

Madde 25. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 26. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İk
tisat, Dahiliye, Maliye ve Müdafaa! Milliye vekil
leri memurdur. 20.3.1339 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Seriye Vekil! 
Fehmi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Ali Fethi ' İsmet 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Sefa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Mahmut Esat 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

İçtimaiye Vekili Umumiye Vekâleti Vekili 
Doktor Rıza Nur Kâzım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 8.10.1339 
Kalemi Mahsus M üd iri yet i 

Adet : 6/3211 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Islah ve Teksiri Hayvanatı Ehliye ve Koşu cemi

yetlerine, koşu müsabaka ve sergilerine dair İktisat 
Vekâletince tanzim kılınıp, İcra Vekilleri Heyetinin 
7.10.1339 tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı takar
rür eden kanun layihası iktisabı kanuniyet eylemek 
üzere rapten takdim kılınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti R.eisi 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine : Memle
ketimiz ecnası muhtelifei hayvânjyesinin ıslah ve tek
siri maksadıyla teşekkül edecek cemiyetler ve bu hu
susta büyük bir âmil ve teşvik olan koşu cemiyetle-
riyle koşu müsabaka ve sergilerin her tarafta bir şekli 
intizam dahilinde teşkil ve icrası zarurî bulunduğun
dan bu baptaki kanun layihasının tasdik ve meriyeti 
ahkâmına müsaade buyurulmasını rica eylerim efen
dim. 

İktisat Vekili 
Mahmut Esat 

Islah ve Teksiri Hayvanatı Ehliye ve Koşu Cemiyet
lerine, Koşu Müsabaka ve Sergilere Dair Kanun 

Madde 1. — Islah ve Teksir! Hayvanatı ehliye ve 
koşu cemiyetleri ve bunlar tarafından tertip edilecek 
koşu ve hayvan müsabaka ve sergileri nizamnamei 
dahilîleri, program ve bütçeleri İktisat Vekâleti tara
fından tasdik edilir. 

Madde 2. — İktisat Vekâleti ıslah ve teksiri hay
vanat maksadıyla teşekkül etmiş cemiyetleri teşvik 
için muavenette bulunur. Bu gibi cemiyetlerin mua
melatında ve koşu vesair hususatta zuhur edecek ih-
tilafat İktisat Vekâletince neşredilecek nizamnamei 
mahsus ahkâmına tevfikan hallolunur. 
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Madde 3. — Nizamnamei dahilî, program ve büt
çeleri tasdik edilmeyen ve ol bapdaki nizamname ah
kâmı dairesinde hareket etmeyen ve bilcümle muame
latı hakkında senevi rapor ita etmeyen cemiyetlere 
muavenet edilmez. 

Madde 4. — Yarış meydanlarında bahsi müşterek 
icrası ancak İktisat Vekâletinin muvafakati ile olur 
ve bu halde husule gelecek hasılamı yüzde ikisi vi-
layat ve elviyei müstakile aygır depolan için damız
lık hayvanat mubayaasına tahsis kılınmak üzere mez
kûr vekâlete terkedilir. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İkti
sat ve Adliye Vekilleri memurdur. 7.10.1339 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti . 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Rıza Nur 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

6/3213 

Seriye Vekili 
Mustafa Fehmi 
Adliye Vekili 

Seyit 
Hariciye Vekili 

İsmet 
Maarif Vekili 

İsmail Sefa 
İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

8.10.1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Halisüddem Arap hayvanatının kaydına mahsus ol

mak üzere silsilename tesisine dair İktisat Vekâletin
ce tanzim kılınıp, İcra Vekilleri Heyetinin 7 Teşrini
evvel 1339 tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden layihai kanuniye iktisabı kanuniyet eyle
mek üzere rapten takdim kılınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 

Menabii servetimizden en mühimmini teşkil eden 
nesli feresin ıslahı cins ve teksirinde en esaslı saik 
damızlık Arap aygır ve kısraklarıyla bunlardan mü
tevellit yavruların evsafı nesliyesine ait kuyudatı fen-
niyenin tespiti suretiyle tanzim kılınacak silsilename
nin mevkii meriyete vaz'ıdır. Dünyanın her tarafın

da maruf olan halisüddem Arap hayvanatımızın te-
nasülatı mütevaliyeleri noktai nazarınjdan tetkike ve 
-cihan ecnası muhtelifei hayvaniyesinjn ıslahına ha
dim bu güzel, asil ırkın hezâl ve inljdrazdan temini 
muhafazasına medar olmak üzere yapjılacak fedakâr
lıkların müsmir bir halde tecellisi için jhayvanatı mez-
kûre hakkında istütbuk yani silsilenamje usulünün tat
biki derecei elzemiyette görüldüğünde:} merbuten tak
dim kılınan layihai kanuniyenin tasdik ve meriyeti 
ahkâmına müsaade buyurulmasını rici eylerim efen
dim. I 

İktisat \fekili 
Mahmut; Esat 

Karar Numarası : 2822 

Halisüddem Arap Hayvanatına Mahsus Silsilename 
Layihasıdır 

Madde 1. — İktisat Vekâleti tarajfından halisüd
dem Arap hayvanlarının kaydına mahsus olmak üze
re bir istüdbuk yani silsilename tesis jedilmiştir. 

Madde 2. — Bu silsilenameye evjvelâ : Şimalen 
Asya'yı suğra, garben bahrisefid, Süvjeyş kanalı ve 
bahri ahmer ve cenuben Aden ve Uinman denizleri 
ve şarken Basra Körfezi ve İran ile i mahdut kıtada 
Urfa ve havalisi ile Suriye, Hicaz ve Yemen ve Irak' 
ta ve çölde tevellüt etmiş kısrak ve aygırların veya İk
tisat Vekâletince musaddak aygır ve kısrakların yav
ruları, saniyen : Ana ve babaları silsilenamede mukay
yet olan taylar doğrudan doğruya kaydolunurlar. 

Salisen : Ana ve babalan silsilenjamede mukay
yet olmuş tayların kaydı için merkez4e istüdbuk ko
misyonunca, taşrada baytar müdir veya müfettişleriy
le ziraat müdürü ve süvari kumandanlarından mü
rekkep tahkik ve muayene komisyonları tarafından 
muayene edilmesi meşruttur. Muayenede atideki no^ 
kat nazarı dikkate alınır. | 

Tenasüb ve amudiyeti muntazam, jrtifaıbeden beş 
yaşını ikmal etmiş olanlarla asgari l,45j ve azami 1,60 
olacaktır. Evsafı nesliyesi Arap ırkına [ait olan evsafa 
tevafuk edecektir. Bu evsaftan ,da bilhassa atideki-
ler nazarı itibara alınacaktır : 

Cephe düz ve geniş, profil müstakjm veya fevka-
lenf hafif mukaariyet baş ve kulaklar kjüçük, boyunun 
hafeî ulviyesi düz, sağrı ufkî veya h^fif rnail olup, 
çok mail olmayacaktır. 

Kulaklarda, çene altlarında, topukljarda, uzun kıl
lar bulunmayacaktır. 

Madde 3. — Yeni doğan tayların 1 kayıt muame
lesi nihayet sekiz gün zarfında • merjkezde istütbuk 

file:///fekili
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komisyonuna taşrada tahkik ve muayene komisyon
larına vuku bulan müracaat üzenine ifa olunur. 

Madde 4. — Tahkik ve muayene komisyonları
nın mazbataları istütbuk komisyonu tarafından tet
kik ve kabul edildikten sonra kayıt muamelesi ya
pılır. 

Madde 5. — Silsilenamede mukayyet olan hayva
nat sahiplerine İktisat Vekâleti tarafından vesika ita 
olunur. 

Madde 6. — Silsilenamede mukayyet olmayan 
hayvanat Hükümetin resmen kabul etmiş olduğu ya
rışlara iştirak edemez. 

Madde 7. — Silsilenamede mukayyet hayvanla
rın sahibi tebeddül ettiği vakit ikinci sahibin ismi is
tütbuk komisyonuna sahibi tarafından tahriren bil
dirilir. 

Madde 8. — Yanlış işaret tahakkuk eyledikte bu 
işaret kimin tarafından olursa olsun, o zata ait hay
vanat fimabaat istütbuk silsilenamesine kabul edil
meyeceği gibi Hükümetin resmen kabul etmiş oldu
ğu yarışlara da iştirak ettirilmez. 

Madde 9. — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 10. — işbu kanunun icrayı ahkâmına ik
tisat Vekâleti memurdur. 

7 . 10 . 1339 
icra Vekilleri Heyeti 

Seriye Vekili Reisi 
Mustafa Fevzi Ali Fethi 
Adliye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

Seyid Kâzım 
Hariciye Vekili Dahiliye Vekili 

ismet Ali Fethi 
Maarif Vekili Maliye Vekili 
İsmail Sefa Hasan Fehmi 

İktisat Vekili Nafıa Vekili 
Hasan Hüsnü Feyzi 

Erkânı Harbiyei Umumiye , Sıhhiye ve Muaveneti 
Vekili İçtimaiye Vekili 
Feyzi Doktor Rıza Nur 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hülâsa. : Yurdumuzun 
öküz, inek cinsinin ısla
hına dair teklifi kanuni
dir. 

Bizden başka dünyanın insanları geceyi gündü
ze katmış, durmamış çalışmış, aklı dümen, bilgiyi 
ışık yapmış, yurtlarını cennete benzetmiş, tanınmaz 

bir hale koymuştur. Dünyanın insanları havada kuş
lara, denizde balıklara taş çıkarmıştır. 

Bize, babalarımıza gelince : Gece ve gündüzleri
mizi uyku, esnemek gerinmekle geçirmişizdir. Bir 
hırka, bir lokma demiş durmuşuz. Allah'ın, peygam
berin göstermiş olduğu yollardan göz yummuşuz. Bu 
yüzden yurdumuzun neresine, nesine baksak yokluk, 
eksiklik içinde görüyoruz, yüzüyoruz. Yanlarımızı 
dövmek, feryatlar koparmak para etmez. Bal bal de-
yüp durmakla ağzımız tathlaşmaz. Biz de babaları
mızın arkası sıra gitmiş, dünyamızı ayak üzengide 
misafir olarak geçirmişizdir. Neresinden dönersek 
kârdır, durmanın dinlenmenin günleri geçmiştir. Göz
lerimizden çapakları silip, yürünmüş, geçilmiş yol
ların arkasında durmayıp, basamaklı yol almak la
zımdır. Basamak basamak yürümek için yeniden yol 
almaya, çığır bulmaya ihtiyaç yoktur. Açılan yol, 
körlerin değneksiz yürüyebileceği yoldur, sıratı müs
takimdir. Uzağa neden gidelim, açıkgöz komşuları
mızın koyunları, keçileri bizim öküz ve ineklerimiz
den «artık» fazla okka basıyor. Bizim öküz, ineği
miz otuzdan seksen, onların öküz ve inekleri yüz el
liden sekiz yüz kiloya kadar farklar göstermektedir. 
Komşularımızın her şeyleri gibi, öküz, inekleri gün 
geçtikçe büyümüş, bizimkiler bakımsızlık yüzünden 
küçülmüştür. Onların habire ileri, bizim habire geri 
gitmesine elimiz böğrümüzde, koynumuzda bakıp 
duracak mıyız? Rusya'dan, İsviçre'den boğa getirip 
ineklerimizle çiftleştirecek miyiz? Hoş görünüz, bu 
deveyi pdre ile çiftleştirmeye benzer. Haydi buna yo
lunda bir iştir diyelim, her köye bir boğa verebilir 
miyiz? O boğaları hangi ahırımızın kapısından içeri 
koyacağız? 

İsviçre'nin o kızmış, kükremiş, boğaları, inekleri
mizi kendisine denk olmadığını görmüş olacak ki aş
mıyor. Haydi çıktı demiş olsak ineklerimiz o ağır 
yükü çekemiyor, bir çoğu doğurmakta sakatlanıyor, 
Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olu
yoruz. Yorgunu yokuşa sürmek doğru değildir, olu
runa gitmekle yol alınır. Altı aylık bir bebeğin koca
man lokmayı ağzına koyarsak, evlattan oluruz. De
nenmişi denemeye uğraşanın eli böğründe kalır. 

Ya ne yapalım? Adım adım yol alalım. İstifa, ted
riç, tekâmül kanunlarını tatbik edelim. Adını basa
mak kanunu koyalım. Kolayı varken dikine tıraş et
meyelim. Rüzgâra karşı yürüyen yorulur. Ayakları
mız bir birine dolaşmamak için ağır ağır yolumuz
da gidelim. Köylerde bir buçuk senesini bitiren da-

l na, tosunların taşaklarını, yurtlarının göreneklerine 
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göre çıkaralım, buralım. Her köyün halkına muhitle
rinden gelişatlı, kafası boynuzu boyası uygun boğa 
seçtirelim. Köylü öküz alacak tosunu bilir. Baytar 
istemez. Hoş görünüz Türkçe güzel bir söz - öküz 
olacak tosun bokundan belli olur - göçebe yörükler-
de şu İstifa Kanunu aşağı yukarı farkla mevkii tat
biktedir. Köylünün ineklerini şu seçme boğalarla 
çiftleştirmeye gayret edelim. Üç göbekte, sekiz sene 
içinde öküz, ineklerimiz bir düzeye seksen,, doksan 
okka basar. Çift çubuğumuzu bir derece düzeltmiş, 
işimizi önümüze katmış oluruz. Ondan sonra İsviç
re'den, Rusya'dan boğa getirmenin faydası olabilir.» 
«Ve illâ felâ» 

Lâyihai Kanuniye 

Madde i . — Köylerde, kasabalarda bir buçuk 
yaşını bitiren dana, tosunların göreneklerine göre 
yumurtaları çıkarılacak veya burulacaktır. 

Madde 2. — Köy kasaba,halkı ihtiyaca göre ci
varda bulunabilecek olan gelişatlı, kafası, boynuzu, 
boyası uygun boğalardan seçecek, bunları damızlık 
olarak besleyip, bakacaktır. 

Madde 3. — Yemi, halfi köylü tarafından veril
mek şartiyle heyeti ihtiyariyenin nezareti altında bo
ğaya, bekçi veya korucuya baktırılacaktır. 

Madde 4. — İşbu kanun ahkâmının ifa ve tenfi-
zinde lakaydi ve tekâsül gösteren heyeti ihtiyariye-
den yirmi beş liradan elli liraya kadar cezayı nak
di istiyfa olunacaktır. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden meri-
yülicradır. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İkti
sat Vekâleti memurdur. 

25 Seferülhayır 1342-6 Teşrinievvel 1339 
Kastamonu Mebusu 

Hasan Fehmi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Lâyiha Encümeni 

Adet : 
Karar : 63 

15 . 10 . 1339 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Ceîileye 
Hayvanatı bakariyenin ıslahı hakkında Kastamo

nu Mebusu Hasan Fehmi Efendi tarafından verilen 
6 Teşrinievvel 1339 tarihli teklifi kanuninin Encüme-
nimizce müzakere esnasında mahiyeti meseleye naza
ran bermucibikarar celbolunan Baytar Müdürü Umu
misi Ali Rıza Bey huzuruyla icra kılınan müzakere 

neticesinde : İktisat Vekâletince ıslahı hayvanat hak
kında bittanzim heyeti vekile Riyaseti Canibinden 
21 Mart 1339 tarih ve 2369/6 - 922 numaralı tezkere 
ile Meclisi Âliye takdim kılınan lâyihai kanuniyenin 
«ihtiva ettiği esasatı ıslahiyeyi istihdaf; eden mahiyeti 
havi mebhusünanh teklifi kanuni şayanı müzakere 
görülmekle marüzzikir lâyiha ile tevhid edilmek üze
re Heyeti Umumiyeye takdimine karar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Tokat 
Emin 

Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ziraat Encümeni 

Adet : 
Karar : 18 

Antalya 
Ahmet Saki 

2 . 3 . 1 : 

Islahı Hayvanat Hakkında Ziraat Encümeni 

Esbabı Mucibe Mazbatası 

Riyaseti Ceîileye 

Islah ve teksiri hayvanat için 31 . 3 . 1339 ve ha-
lisüddem Arap hayvanatına mahsus silsilename tesi
sine dair 18 . 10 . 1339 ıslah ve teksiri hayvanatı eh
liye ve koşu cemiyetlerine, koşu müsabaka ve sergi
lerine dair 18 . 10 . 1339 tarihlerinde tarafı Hükü
metten Meclisi Âliye gönderilen levayıhı kanuniye 
ile Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendinin hay
vanatı bakariyenin ıslahı hakkında olup, Lâyiha En
cümeninden İktisat Encümenine 16 . 10 . 1339 tari
hinde muhavvel teklifi kanuni Ziraat Vekili ve Bay
tar Müdürü Umumisi huzurlariyle mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Aynı mevzua ait olan Jevayıhı lj:anuniyeyi ayrı 
ayrı tetkik ve intaç etmekten ise tevhiden müzake
resi muvafık görülerek dört lâyihai kanuniye yerine 
bir kanun lâyihası ihzar ve Heyeti Celiyeye takdim 
olunmuştur. 

Müstağnii izah olduğu üzere milli iktisadiyatımı
zın mihver ve mesnedi daha uzun müddet istihsalatı-
mızın çoğalmasını temin edecek olan ziraat olması
na ve ehli hayvan yetiştirmek keyfiyeti ise ziraatın 
bir şubei mühimmesi olduğundan kafi nazar mem
leketimizin yollar itibariyle vaziyeti, bilhassa hayva-

î natı feresiye ve bakariyeyi elinde mübadele vasıtası 
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halinde bulundurmakta olarak ticareti dahiliyemizin 
de bunlara istinat etmekte olmasına rağmen feresi 
ve bakari hayvanlarımızın içtimai siyasi bir çok es
bap ve avamil dolayısiyle hassaten iki asırdan beri 
maruz kaldığı ihmal ve iğmaz, ırklarının tamamen 
hüzale uğramasını müeddi olmuş ve bunun tesiratı 
elimesi ilk merhalede ziraatımızla hazinemiz üzerin
de görülmüştür. 

Vesaiti ziraiyemizin icrasını senelerden beri ta
savvur ve bu yolda bir hayli mesai sarf etmekte ol
duğumuz ıslahatın bir türlü inkişafa mazhar olama
ması esbabı tetkik edilecek olursa, ziraatte kullandı
ğımız öküzlerin nisbeten ağır olan alatı cedidei zira-
iyeyi tahrik edebilecek bünyevi kuvvetten mahrum 
olmalarından, ileri geldiği ilk nazarda anlaşılacağı 
gibi, öküzlerin yerine kabiliyeti istihsaliyeleri daha 
vasi olan beygir ve ester gibi hayvanların ikame olu-
namamasının da yine aynı sebeplerden ileri geldiği 
görülür. Vaktiyle savletlerini Avrupa'nın merkezine 
kadar uzatan muazzam ordularımızın hayvan ihtiya
cını tatmin ettikten sonra, aktarı cihana damızlıklar 
yetiştirecek derecede kesbi vüsat eden milli harala
rımız, neticei ihmal ve teseyyüp olarak birer ikişer 
mahkûmu indiraz olarak hayvan kadroları nisbeten 
daralmış olan ordularımızın süvari ve topçu hayva
natını hariçten tedarik edebilmek için Rusya ve Ma
caristan'a etekler dolusu altınlar saçmak ıztırarından 

bugün bile kurtulmuş bir vaziyette olduğumuzu iddia 
edecek mecalimiz yoktur. Son on senelik hadisatı eli
me tesiriyle bugün bu ıztırarımız sabıkına nisbetle 
kat kat rhütezayit bir halde olduğu kabili inkâr de
ğildir. Yün ve tiftik gibi, başlıca ihracat emtiamız
dan mevaddı iptidaiyeyi hasıl eden küçük hayvanatı 
ehliyemizin ahvali ırkiye ve fiziyolojiyeleri de büyük 
hayvanatı ehliyemizinkinden daha sezavarı mahme-
det ve şükran bir halde değildir. 

Memleketimizin mahsulatı mahsusasından olan 
tiftik keçilerinden vaktiyle nasılsa elimizden kaptır
mış olduğumuz bir kaç damızlık hayvan üzerinde İn
gilizlerin Ümitburnu müstemlekesinde tatbik ettik
leri usulü ıslah ve tenis sayesinde bunları üretmiş ve 
tiftik mahsulümüzün istikbalini tehdit etmekte bu
lunmuş oldukları halde biz hâlâ bu faydalı hayvan
lar üzerinde hiç bir ıslah teşebbüsünde bulunmamak
ta ve zavallı hayvanları yedi kudretin halk ettiği ib-
tidai bir halde bırakmaktayız. Rumeli ve Anadolu'da 
yünlerinden, sütlerinden ve bakayayı sairesinden is
tifade etmekte olduğumuz koyunlar da aym vaziyet
tedirler. 

Halbuki Garp milletleri ziraatlerinde ve vasaiti 
nakliye ve ihtiyacatı askeriyelerinde hayvan kuvveti 
yerine makine kuvveti ikame etmiş bulundukları hal
de yine hayvan ihtiyacından vareste kalamayarak 
bunları muhtelif ihtiyacata göre ıslah etmek yolları
nı bulmuşlar ve bu yollardan layenkati ilerlemekte 
bulunmuşlardır. Memleketimizin hali hazır hayvana-
tiyle esbabı ıslah ve teksirine ait bütün memlekete şa
mil tetkikatı ilmiyeyi ve Garp memleketlerinin bu 
esaslara ait teşkilât ve terakkiyat ve hayatı tekâmü
lünü ve kavanin ve nizamatını mufassal ve müdellel 
bir surette ihtiva eden ve cidden mucibi istifade bir 
eseri fenni olan Hükümet esbabı mucibesine ilavei 
mütalâatı encümenimiz zait görerek doğrudan doğ
ruya maddelere ve esbabı tadiline ait mütalâatını arz 
eyler. 

Lâyihai kanuniyenin esasatım teşkil eden ve Hü
kümetin esbabı mucibe lâyihasında bertafsil izah 
olunan delail nazarı dikkate alınınca kanunda ev
vel beevvel hayvanat eshabına kendi menfaatlerini 
de temin eden bir mükellefiyetin tahmili ve buna 
mukabil de bazı imtiyazat itası zaruri olmasına ve 
her sene efrat elindeki erkek hayvanatın muayene
sini icra ve sıfat şahadetnamesi verecek heyetlerin 
kimlerden mürekkep olması lazım geldiğinin tasrihi 
ve daha ameli bulunacağına binaen bu misillü ahkâ
mı uraumıiyenin bir fasıl altında cem'i tensip edilmiş 
ve Hükümetin teklifindeki altıncı mevadı umumiye 
faslına üçüncü faslın onuncu ve on üçüncü madde
leriyle daha bir iki madde ilavesiyle birinci ahkâmı 
umumiye faslı olarak tedvin olunmuştur. 

Hükümetin lâyihasında dördüncü fasıl olarak ıs
lah ve teksiri hayvanat masrafının sureti tedariki 
hakkında iki ve beşinci fasıl olarak ıslah ve teksiri 
hayvanat emri ehemminin sureti idaresini muarref 
dört madde tedvin olunmuştur. 

İdare teşkilatına ait bu iki fasıl mevzuun erkânı 
asliyesi olduğundan beşinci fasıl ikinci olmak üzere 
aynen ve dördüncü fasıl da üçüncü olarak şekli ta
dilden kabul edilmiştir. 

Hükümetin lâyihasındaki ikinci fasıl damızlık 
erkek sureti muayene ve tasdikiyle tedarik ve iaşesini 
mutazammın olup, ahkâmı ırkı bakarın ıslahı hak
kında Kastamonu Mebusu muhteremi Hasan Fehmi 
Efendi Hazretleri tarafından takdim ve Encümeni
mize havale buyurulan teklifi kanuninin istihdaf et-' 
tiği gayeyi daha şümullü bir surette temin etmekte 
olduğundan dördüncü fasıl olarak tedvin ve şu ka
dar ki, muayene heyetlerinin sureti teşekkülü Encü
menimizin kabul ettiği şekli muaddelde ikinci mad-
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de olarak ayrıca tespit olunduğundan Hükümetin 
tarzı muayeneyi irae eden beşinci maddesinin bizza-
rur tadili lazım gelmiş ve on dördüncü maddemizin 
irae ettiği surete kalbedilmiştir. 

Hükümetin lâyihasmdaki birinci fasıl hara, inek-
hane, aygır depoları ve numune ağıllariyle tecrübe 
sıfat merkezleri ihdas ve idaresine ait olup, münde-
recatı nefsülemre ve icabı maslahata muvafık bu
lunduğu beşinci fasıl olmak üzere mevaddının tadi-
len kabulü tensip edilmiştir. 

Halisüddem Arap hayvanları için bir nesilname 
(îstütbuk) tesisi hakkında canibi Hükümetten teklif 
olunup, Encümenimize davale olunan lâyihai kanu
niye dahi ıslahı hayvanat lâyihai kanuniyesinin tet
kiki esnasında nazarı mütalâaya ve esas itibariyle 
böyle bir usulün vazı muvafıkı hal ve maslahat gö
rülmüştür. Ancak keyfiyetin ıslahı hayvanat gaye
siyle pek yakından temas ve münasebeti olduğundan 
ayrıca bir kanun halinde tedvininden ise ıslahı hay
vanat kanununa bir faslı mahsus olarak derç ve ila
vesi daha faydalı olacağı düşünülmüş ve maddelerin
deki bazı nevakısın ikmaliyle altıncı fasıl olarak bu
raya alınmıştır. Islahı hayvanat lâyihayı kanuniyesi
nin üçüncü faslı kanunun metin ve ruhuna tevfiki 
hareket eden eshabı hayvanata yapılacak teşvikatı 
mutazammm olup, kanun ile istihdaf olunan gaye
nin azametine nazaran teklifatın ka.bulü elzem görül
müş ve faslın birinci fasla nakledilen onuncu ve on 
üçüncü maddelerinden maadası tadilen kabul edil
miştir. 

Hükümet lâyihai kanuniyesinde bir güna ahkâmı 
teğyidiye ve cezaiye vaz etmemiştir. Keyfiyetin halk
ça ve memurince bir hayli suiistimalata zemin teşkil 
edebilecek vasice bir mevzu olduğunu nazarı dikka
te alan Encümenimiz bazı ahkâmı cezaiye vazını 
muvafık görerek bunları sekizinci fasıl olmak üzere 
tedvin eylemiştir. 

Ziraat Encümeni Reisi 
Namına Mazbata Muharriri 

îzmir İzmir 
Mustafa Rahmi Mustafa Rahmi 

Kâtip Aza 
Mardin Zonguldak 

Yusuf Ziya 
Aza Aza 
Bolu Ertuğrul 

Şükrü Ahmet İffet 
Aza 

İsmail Kemal 

ISLAHI HAYVANAT KANUNU 

Ahkâmı Umumiye 

Fasıl : 1 

Madde 1. — Aygır ve boğa sahibi olan her fert 
bulunduğu karye veya mahalle ihtiyar meclisine her 
sene aygır ve boğasını muayene ettirmek ve bunlar 
hakkında verilecek karara harfiyen tebaiyet etmekle 
mükelleftir. 

Madde 2. — Her vilâyet veya kaza baytar mü
dür ve memurları bulundukları menatıkta birinci 
-maddede muharrer ihtiyar meclislerinin vazaifini tef
tiş ve ifa ettirmekle mükellef olup damızlığa tefrik 
olunan aygır ve boğalar için şahadetname ita eder
ler. 

Madde 3. — Gerek efrat yedinde bulunan ve ge
rek köy namına mukayyet bulunup, ikinci maddede
ki baytar şahadetnamesini haiz olan ve hara, inek-
hane ağıl ve aygır depolarında ve sıfat tecrübe mer
kezlerinde mevcut bulunan damızlık hayvanat ne 
hali hazarı ve ne de hali seferberide hiç bir sebep ve 
bahane ile orduya alınamazlar. 

Madde 4. — Her nevi hayvanatın damızlığa el
verişli erkek ve dişilerinin her ne suretle olursa ol
sun, memaliki ecnebiyeye ihracı memnudur. 

Madde 5. — Hara, inekhane, ağıl, aygır deposu 
sıfat ve tecrübe istasyonları tesisine \ elverişli olup, 
hazineye ait bulunan çiftlikat ve meradan Ziraat Ve
kâletince gösterilecek lüzum ve miktar üzerine Heye-. 
ti Vekile kararıyla hususatı mezkûreye tahsis olunur. 

Madde 6. — Memaliki ecnebiyeden getirilip, da
mızlığa elverişli olduğu memurini baytariye tarafın
dan tasdik edilen beygir ve merkep ile manda, sığır, 
koyun ve keçi gümrük resminden muaftır. 

i 

Madde 7. — Müdafaai Milliye Vekâleti orduya 
veya remond depolarına lazım olan hayvanatı terci-
han memleket dahilinden ve hükümetin resmi veya şa-
hadetnameli aygırlarına çektirilen kısraklardan doğan 
hayvanlar meyanından mubayaa eder. 

Madde 8. — Islah ve teksiri hayvanatın umur ve 
muamelatı ile müessesatının idare ve teftişi münha
sıran Ziraat Vekâleti tarafından idare olunur. 

Madde 9. — Islah ve teksiri hayvanat müfettiş
leri hara, depo ve müessesatı saire ırjüdir ve memu
rini fenniyesi tanzim olunacak nizamnameye tevfi
kan Ziraat Vekâleti tarafından intihap ve tayin olu
nur. 

Madde 10. — Hara, inekhane, ağjdlar ve tecrübe 
istasyonları ve aygır depolarının mahalli tesis ve bun-
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larda teksir edilecek damızlık hayvanatın ve aygır de- ı 
polarında bulundurulacak aygırların adediyle nevi ve 
uruk ve ecnasın ve ıslah ve teksiri usulünün tayini ve 
kavanin ve nizamat ve talimatnamelerin tetkiki ve 
ol baptaki bütçenin ihzarı mahiyette tanzimi Ziraat 
Vekilinin riyaseti altında Müdafaai Milliye Remont 
Müfettişi, Baytar Dairesi Reisi, Süvari Şubesi Reisi, 
Umuru Baytariye Müdiri Umumisi, Ziraat Müdiri I 
Umumisi, Islah ve Teksiri Hayvanat Şubesi Müdürü, 
Baytar Mektebi Âlisi Zeoteknik Muallimi ve Dahili
ye Vekâleti îdarei Mahalliyei Vilayat Müdiri ve Ma
liye Vekâleti Varidat Müdiri Umumisi, Müdafaai j 
Milliye, Ziraat ve Muvazenei Maliye encümenleri 
azasından birer zattan müteşekkil ıslah ve teksin hay
vanat komisyonu âlisi tarafından icra olunur. 

Madde 11. — Tahsisatı muvazenei hususiyeden I 
tesviye edilmesi lazım gelen damızlık hayvanatın mu
bayaa ve tevzii kura hesabına damızlık boğa, koç ve I 
teke tedariki ve haralardan ita edilecek bu gibi hay
vanatın tevzii, aygır depoları ve sıfat istasyonları in
şası, yarışların ve hayvanat sergilerinin küşadı ve ita 
edilecek madalya ile mükâfatı nakdiye miktarının ta- I 
yini, damızlığa elverişli erkek hayvanatın muamelei 
tasdikiyesi veya ihsası (îğdiş) ve ıslah ve teksiri hay
vanat uğrunda muvazenei hususiyeden sarfı lazım ge
len tahsisat hakkında bütçe ihzarı ile hususu mezkû- I 
run emri tarakkisi için Ziraat Vekâletince ittihaz edi
lecek tedabirin temin ve tatbiki valilerin riyaseti al
tında ciheti askeriyeden tayin edilecek mütehassıs me
mur ile mahalli baytarı ve ziraat müdürü veya memur- I 
lan ve Ticaret ve Ziraat Odaları ve Meclisi vilayet I 
ve belediyelerden müntehap birer azadan ve erbabı 
ziraat ve teksiri hayvanat ile mütevaggil ehlivukuftan 
üç zattan mürekkep bir komisyon tarafından icra olu- j 
nur. Şu kadar ki ecnebi uruka mensup damızlık inti- I 
hap ve mubayaası Ziraat Vekâletince badettasdik mev- I 
kii icraya vaz olunur. J 

Madde 12. — Ziraat Vekâleti bütçesine İslah ve I 
teksiri hayvanat masarifi namiyle atideki mevaddı ha
vi bir faslı mahsus açılır. I 

Madde 1. —- Hara, inekhane, ağıllar ve tecrübe I 
istasyonları masarifi tesisiye ve daim esi ve memurin I 
ve müstahdemin maaşatı ve müessssatı mezkûre ile I 
fakir kura ahalisi ve aygır depoları için damızlık hay- I 
vanat esmanı, I 

2. Yarış ve hayvanat sergilerinde tevzi edilecek I 
mükâfat ile madalyalar esmanı ve cins damızlık hay- I 
vanat teksir ve bunların iskan ve tardiyelerine itina I 
edenlere ve bu maksada mebni teessüs etmiş olan I 

şirketlere verilecek mükâfat ile risail ve ceraidi müfi
de teşvik masrafı, 

3. Avrupa'nın meşhur hara ve depolarında mü-
marese peyda etmek üzere gönderilecek Baytar Mek
tebi Âlisinden dopiimalı etibbayı baytariye masarifi 
tahsiliyesi, 

4. — Islah ve teksiri hayvanat müfettişleriyle me
murini fenniye maaş ve harcırahı, 

5. Islah ve teksiri hayvanat için muvazenei hu-
susiyeleri kâfi olmayan vilayata muavenet karşılığı, 

6. Hususi meralar tertip ve ihzarı ve meraların 
ıslahı ve suni çayırlar ihdası masarifi, 

Madde 13. — Vilayat Meclisi Umumisi hususi 
bütçelerine ıslah ve teksiri hayvanat için atideki me
vaddı havi bir faslı mahsus açmaya mecburdur : 

1. Fakir kura ahalisine ve damızlık hayvanat es-
habına tevzi edilmek üzere boğa, koç, ve teke esmanı, 

2. At ve yarış hayvanat sergileri masarif iyi e mü
kâfat bedeli ve cirit meydanları tefriki, 

3. Müşterek depolar için mubayaa edilecek da
mızlık aygır esmanı, 

4. Meraların ıslahı ve suni çayırlar ihdası be
deli, 

5. İğdiş ameliyatı masarifiyle ameliyat neticesin
de mürd olan hayvanat hesabına ita edilecek taz
minat. 

Madde 14. — Valiler ikinci madde mucibince dai-
rei memuriyetleri dahilindeki aygır ve boğaları her 
sene muayene ettirmekle mükelleftirler. Muayene olu
nan aygır ve boğalar meyanında damızlığa elverişli 
olanların esbabına sıfat müsaadesini mübeyyin ve bay
tarın mührü zatisiyle memhur matbu bir şahadetname 
verilir ve damızlığa elverişli olmayan hayvanlar iğdiş 
yapılır. Hayvanatın yaşını ve evsafı umumiyesini ve 
sahibinin ismini havi olan işbu sıfat şahadetname
lerinin hükmü bir sene için muteber olup, bir güna 
resme tabi değildir. 

Madde 15. — Her karyede damızlık bir boğa bu
lundurulması ve yüzden fazla ineği olan köylerde be
her yüz için ekaili bir boğa bulundurulmak mecbu
ridir. Mezkûr boğaların esmanı ve tağdiyeleri masa
rifi Köy Kanunu mucibince kura heyeti ihtiyariyeleri 
tarafından ineği olan köylülerden cem ve tedarik edi
lir. 

Madde 16. — Vilayat ıslahı hayvanat komisyon
larının gösterecekleri lüzum üzerine boğa tedarikin
den aciz fakir karyelere icabeden boğalar ya vilayat 
muvazenei hususiyesinden veyahut Ziraat Vekâleti 
haralarında yetişenler meyanından tedarik ve ita olu-
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nur. Vekâleti mezkûre bütçesinde boğa mubayaasına I 
tahsis edilen meblağdan dahi aynen boğa vermek su
retiyle muavenet edilir. I 

Madde 17. — Islah ve teksiri hayvanata elverişli 
şeraitini haiz olan menatıkda Ziraat Vekâleti tarafın
dan hara, aygır deposu, inekhane, ağıllar ve tecrübe I 
istasyonları ve genç tay ve dana çiftlikleri ve vilayat I 
tarafından lüzumu kadar sıfat istasyonları tesis ve 
kuşat olunur. 

Madde 18. — Hara ve inekhane ve ağıllarda gerek 
yerli ve gerek ecnebi uruka mensup (Feres - Merkep) 
(Camız, bakar, ağnam ve keçiler) damızlık için tek
sir edilir. Burada yetiştirilen aygırlar, depolaıa ve I 
hayvanatı saire dahi nizamname! mahsusunda beyan 
edilen şerait tahtında vilayat ıslah ve teksiri hayva- I 
nat komisyonları tarafından irae edilecek kura heye
ti ihtiyariyelerine meccanen tevzi ve damızlık hayva
nat eshabına ve ıslah ve teksiri hayvanat maksadıyla 
teşekkül etmiş şirketlere bedeli mukabilinde ita olu- I 
nur. I 

Madde 19. — Aygır depolarında hususiyle süvari I 
ve topçu hayvanatı yetiştirmeye mahsus aygırlar bu
lundurulur. Bu aygırlar sıfat mevsiminde ahali hay- I 
vanatında meccanen mukarenet etmek üzere on yedin
ci maddede beyan olunan sıfat istasyonlarına sevk 
olunur. I 

Madde 20. — Müşterek aygır depolarında, mm- I 
tıkâda mevcut kısrakları idareye kâfi aygırları on se- I 
ne zarfında tedarik etmeye hükümet mecburdur. Bun- I 
ların nısfı vilayat muvazenei hususiyesinden ve nısfı I 
diğeri ve alelhusus ecnebi uruka mensup olan aygır
lar Ziraat Vekâleti tarafından temin olunur. 

Madde 21. — Ziraat Vekâleti halisüddem Arap I 
hayvanalrının kaydına mahsus bir nesilname «îstüt I 
buk» tesis ve bu işle iştigal etmek üzere vekâlette I 
Umuru Baytariye Müdiri Umumisi, Islahı Hayvanat I 
Şube Müdürü ve müfettişi umumisinden mürekkep I 
bir nesilname komisyonu teşkiline, taşradan bu işle I 
onuncu madde mucibince teşekkül eden ıslahı hay
vanat komisyonları muvazzaftır. I 

Madde 22. — Bu nesilnameye : I 
1. Şimalen Asya'yı suğra, garben bahrisefit, Sü- I 

veyş Kanalı, bahri alımer cenuben Aden ve Umman I 
denizleri ve sarkan Basra Körfezi ve Iran ile matdut I 
kıt'ada, Urfa ve havalisi ile Suriye, Hicaz, Yemen ve 
Irak da ve çölde tevellüt etmiş kısrak ve aygıların I 
veya Ziraat Vekâletince musaddak ve aygır ve kıs- I 
rakların yavruları; I 

2. Ana ve babalan nesilnamede mukayyet olan I 
taylar doğrudan doğruya; | 

3. Ana ve babaları nesilnamede; mukayyet olma
yan tayların kaydı için merkezde nesilname komisyo
nunca ve taşrada onuncu madde rriucibince teşekkül 
eden komisyonlar marifetiyle badelrhuayene kaydolu
nurlar. 

Muayenede noktai atiye nazarı dikkate alınır : 
Tenasüb ve amudiyeti muntazam; irtifaı beden beş 

yaşını ikmal etmiş olanlarda asgari 1,45 ve azami 1,60 
olması, evsafı nesliyesi Ararr ırkına ait olan evsafa 
tevafuk etmesi, bu evsaftan bilhassa; atidekiler nazarı 
itibara alınır. 

Cephe düz ve geniş, profil müstakim veya fevka-
lenf hafif mukaar, baş ve kulaklar küçük, boynun ha-
feyi ulviyesi düz, sağrı ufkî veya hafif mail olup çok 
mail olmamak ve kulaklarda çene ailtmda topuklarda 
uzun kıllar bulunmamak. 

Madde 23. — Yeni doğan tayların kayıt muame
lesi nihayet on beş gün sarfında merkezde nesilname 
komisyonuna ve taşrada nihayet bir ay zarfında ısla
hı hayvanat komisyonlarına ' vuku bulan müracaat 
üzerine ifa olunur. 

Madde 24. — Islahı hayvanat komisyonlarının 
mazbataları nesilname komisyonu tarafından tetkik 
ve kabul edildikten sonra kayıt muamelesi yapılır. 

Madde 25. — Nesilnamede mukayyet olan hayva-
sahiplerine Ziraat Vekâleti tarafından vesika ita 
olunur. 

Madde 26. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
beş sene mürurundan sonra nesilnamede mukayyet 
olmayan hayvanat hükümetin resmin kabul etmiş 
olduğu yarışlarda kendi sınıfından olan hayvanat ile 
koşuya iştirak edemez. 

Madde 27. — Nesilnamede mukayyet hayvanla
rın sahibi tebeddül ettiği vakit ikinci sahibinin ismi 
nesilname komisyonuna sahibi tarafından tahriren 
bildirilir. i 

Madde 28. — Her sene veya ikji senede bir, vi
layat merkezlerinde veya münasip mevakiinde at ya
rışları ve hayvanat sergileri tertipi ve kuşat edilir. 
Yarışlarda kazanan ve sergilerde e^kal ve tenasübü 
muvafık görülen aygır, kısrak, tay, ister ve merkep
lere ve danalara ve hizmeti ziraiye veya sütçülüğe 
veya kasaplığa elverişli inek, öküz ve; mandalara keza 
koç ve tike ile iyi yün ve kıl ve süt itia eden ve kasap
lığa elverişli olan koyun ve keçileri ve hayvanlarını 
hıfzıssıhha kavaidine tevfikan iskân Ve tağdiye eden
lere hükümet tarafından irae edilen ecnasa mensup, 
asil, ve halisüddem veya nısfüddem damızlık hayvan 
yetiştirenlere ve bunlar için şecere veş sicil tutan hay-



vanat eshabına mükâfatı nakidye ve teşvikat madal
yaları verilir. 

Madde 29. — Emlaki milliye meyanında bulunan 
meralar damızlık hayvan yetiştirenlere ve bu maksat
la teşekkül eden şirketlere tercihan icar edilir. 

Madde 30, — Ziraat Vekâleti ile vilayat, ahaliye 
ait tay ve danaların yaz mevsiminde ve ücreti muay
yene mukabilinde usulü dairesinde tağdiyeleri için 
hususi meralar tertip ve ihzar ettikleri gibi, merala
rın ıslahı ve suni çayırların ihdası için iktiza eden ça
yır tohumlarını damızlık hayvanat eshabına meccanen 
ita ederler. 

Madde 31. — Sergilere ve yarışlara getirilen ve 
götürülen ve damızlık için celboîunan hayvanat ıslah 
ve teksiri hayvanat komisyonlarının ita eyleyecekleri 
vesikalarla hükümete ait berrî ve bahrî bilcümle vesa
iti nakliye tarafından nısıf ve ücrete naklolunur. 

Madde 32. — Aygır ve boğalarını, muayene he
yetinin muayene ve tasdikinden kaçıranlardan veya 
muayene heyetince sıfatına müsaade edilmeyerek iğdiş 
edilmesine veya tefrikine karar verilen hayvanları bur-
durmayanlar ve ayırmayanlardan on ve bu kabil hay
vanları hilafı memnuiyet inek ve kısraklara çekmekte 
devam eyleyenlerden yirmi lira cezayı nakdi alınır 
ve hayvan behemahal burdurulur ve iğdiş edilir. 

Madde 33. — Aygır ve boğalar için muayene he
yetlerince verilen ve hükmü bir sene muteber olan 
şahadetnameleri tahrif veya diğerine ita veyahut her 
hangi bir suretle müteakip senelerde sahte olarak is
timal edenlerden yirmi lira cezayı nakdi alınır. 

Madde 34. — Köylere verilen boğa ve aygırların 
bakılması ve iaşesini ihmal eden heyeti ihtiyariyederi 
otuz lira cezayı nakdi tahsil olunur. Eğer işbu ihmal 
ve teseyyüp hayvanın telefini mucip olursa bedeli 
ayrıca heyeti ihtiyariyeye tazmin ettirilir. Telef olan 
hayvanı Ziraat Vekâleti tedarik etmiş ise bedel hazi
neye, idarei hususiye tedarik eimiş ise, idarei husu
siye veznesine teslim ve köylü tarafından köy namına 
mubayaa edilmiş ise Köy Kanunu mucibince köy san
dığına irat kaydolunur. Otuz ikinci maddede muhar
rer cezayı nakdiler köy sandıklarına aittir. 

Madde 35. — Köylerine verilen boğaların iaşe ve 
bakım masrafı hissesini vermekten imtina eden inek 
sahiplerinden hissei mezkûre Köy Kanununun 66 ncı 
maddesi mucibince tahsil olunur. 

. Madde 36. — Halisüddenı Arap hayvanı için işbu 
kanunun altıncı faslı muoibince verilecek nesilname-
ye dercedümek üzere vuku bulan işaratın yanlış ol
duğu tahakkuk ettiği takdirde işbu işarat kimin tara
fından vaki olursa olsun o zata ait hayvanat fimabaat 
nesilnameye kabul edilmeyeceği gibi hükümetin tertip 
ettiği resmi yarışlara da iştirak ettirilmez. 

Madde 37. — Muayene ettikleri aygır ve boğa
lar hakkında hilafı vaki sıfat şahadetnameleri veren 
ve bilfarz sıfat şahadetnamesi vermekten imtina eden 
veya iğdiş edilmesine karar verilen hayvanlar hakkın
da müsamaha gösteren ve nesilnameye kaydedilmek 
üzere irae edilen halisüddem Arap hayvanatı hakkın
da hilafı hakikat iş'aratta bulunan ve hayvan sahip
lerinin işbu kanunun teşvikat faslından gayrimeşru 
ve gayri müstehak surette istifadesine tavassut ettiği 
tahakkuk eden muayene heyetleri azasıyla memaliki 
ecneıbiyeden getirilen hayvanatın işbu kanunun altıncı 
maddesindeki muafiyetten istifadesini temin için hi
lafı hakikat rapor veren memurini baytariyenin bi
rinci defasında bir aylık maaşları, ve bu harekâtın te
kerrürü halinde memuriyetlerinden alâkaları kat. olu
nur. 

Madde 38. — Gerek efradın yedinde bulunup, 
muayene heyetlerinin şahadetnamelerini haiz olan ve 
gerek hara, inekhane, aygır depolan ve sıfat tecrübe 
merkezleri gibi, müessesatta mevcut bulunan erkek 
ve dişi damızlık hayvanatına her ne nam ile olursa 
olsun vaziyet edenler veyahut bu yolda bir emir ve
renler, her kim olursa olsun ve her ne rütbede bu
lunursa bulunsun bir haftadan akal olmak üzere 
hapsedildiği gibi alınan hayvanat ta derhal yerine iade 
olunur ve bunlardan herhangi bir suretle telef olan
lar varsa tazmin ettirilir. 

Madde 39. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesi bir 
talimatnameyi mahsus ile tayin olunacağı gibi, mü-
fadı da köylülerin anlayabileceği bir lisan ile en ufak 
köylere varıncaya kadar neşir ve tamim edilir. 

Madde 40. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren rneriyülicradır. 

Madde 41. — İşbu kanunun icrasına Ziraat, Ma
liye, Dahiliye, Adliye ve Müdafaai Milliye vekilleri 
memurdur. 
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Sıra Numarası : 201 

MUGAYİRİ AHLÂK NEŞRİYATIN MEN'İ TEDAVÜLÜ HAKKINDA BEYNELMİLEL KONFERANS
ÇA KABUL EDİLEN MUKAVELENİN TASDİKİNE DAİR BAŞVEKÂLETTEN GEL^N (1/957) NU

MARALI KANUN LAYİHASI VE HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 13.5.1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/2040 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Mugayiri ahlâk neşriyatın men'i tedavülü hakkın

daki beynelmilel konferansça kabul edilen mukavele
nin tasdikine dair Hariciye Vekâletince tanzim edi
len ve İcra Vekilleri Heyetinin 6 Mayıs 1926 tarihli 
içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan kanun layihasiyle Esbabı Mucibe mazbatasının 
musaddak sureti takdim olunmuştur. 

İVIuktezasınm ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Cemiyeti Akvam Kâtibi Umumiliğinin bir mektubu 

ile akdemce gönderilen mugayiri ahlâk neşriyatın te
davül ve ticaretini men eden beynelmilel mukavelena
menin tercümesi leffen takdim kılındı. Mukavele ah
kâmına göre matbuat Kanununun yirminci maddei 
muaddelesinin tadilini havi layihai kanuniyenin ihza
rı zımnında Adliye Vekâleti Celilesine sebkeden iş'ara 
cevaben varit olan tezkerede mezkûr mukavele bittet-
kik muhiti içtimaimize ve mukavelenamenin metin 
ve maksadına tevfikan, tanzim edilen layihai kanuni
yenin gönderildiği bildirilmiş ve mezkûr layihai ka
nuniye muhteviyatının gerek mukavelename ahkâ
mına ve gerek vekâlet acizice derpiş edilen mütalaa
lara muvafık olduğu görülmüş ve istinabe varakala 
rının sureti tebliğini mübeyyin mukavelenamede tes
pit edilen üç şekilden vekâleti müşarünileyhaca dip
lomasi tarikinin tercih edildiği anlaşılmıştır. Münasip 
görülen bu tercihten dolayı layihaya ahkâm derci 
gayri muktazi olup, bamukavelename men'i iktiza 
eden hususatı saireyi dahi Matbuat Kanununun yir
minci maddesi ahkâmı ikmal eylemekte bulunduğun
dan işbu layihanın iktisabı kanuniyet eylemesi esba
bının istikmali vekâleti müşarünileyhaya işar kılın
mıştır. İşbu layihai kanuniyenin Meclisi Âliye şevki 
mukavelenamenin tasdikinden sonra olması veyahut 
hiç olmazsa mukavelenamenin berayı tasdik meclisi 
müşarünileyhe takdiminden muahhar veya onunla be

raber bulunması münasip olacağından mukavelena
menin Meclisi Âlice biran evvel tasdiki esbabına te
vessül buyurulması rica olunur efendijm. 9 Mayıs 1341 

Hariciye Vekili 
Doktor Teyfik Rüştü 

1J923 
Mugayın Edep ve Haya Neşriyatın 
ve Ticareti Hakkında Olup 12 Eylül 
1924 Tarihine Kadar Berayı İmza Ctjnevre1 

Bulunan Beynelmilel Mukavelenamenin 

Men'i Tedavül 
den 31 Mart 

'de Küşade 
Tercümesidir. 

Mugayiri edep ve haya neşriyatıh men'i tedavül 
ve ticareti emrini mümkün olduğu kadar müessir kıl
mak hususuna mütesaviyen haheşkeıt olan Arnavut
luk, Almanya, Avusturya, Belçika, $rezilya, Britan
ya İmparatorluğu (Afrika Cenubi ittihadı, Yeni Ze
landa, Hindistan ve İrlanda Serbest Ijlükümeti ile be
raber) (Bulgaristan, Çin, Kolombiya, j Kostarika, Kü
ba, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, Yu
nanistan, Haiti, Hunduras, Macaristan, İtalya, Ja
ponya, Letonya, Litvanya, Lükseniburg, Monako, 
Panama, Felemenk, İran, Lehistan (Danzikberaber) 
Portekiz, Romanya, Salvador, Sırp - Hırvat ve Sıloven 
Kraliyeti, Siyam, İsviçre, Çekoslovakya, Türkiye ve 
Uruguvay hükümetleri. 

1910'da tanzim edilmiş olan mukavele layihasını 
ve bazı hükümetler canibinden serdecilen mülahazatı 
tetkik ile bir mukavele metni katisini tanzim, ve im
za zımnında cemiyeti akvamın himıjnetiyle ve ida
resi altında 31 Ağustos 1923 tarihinde Cenevre'de ini
kada med'û konferansa iştirak eylemek üzere Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti canibinden vuku bulan daveti 
kabul ederek murahhas vekilleri olmak üzere berveçhi-
ati zevatı tayin eylemişlerdir : 

Arnavutluk Meclisi Âlisi Reisi Canibinden : 
Cemiyeti akvam nezdinde Arnavutluk Kitabeti 

Müdürü Mösyö B. Benişti. 
Almanya Hükümeti Reisi canibinden : 

Almanya'nın Cenevre Konsolosluğuna memur 
orta elçilik müsteşarı rütbesini haiz Mösyö Gonfirit 
Aşmak. 

Avusturya Cumhuriyeti Reisi canibinden 
Cemiyeti akvam nezdinde federal hükümet mü

messili, sefiri mukim rütbesini haiz |mösyö Emerilc 
Fülogel. 
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Haşmetlû Belçika Kralı Hazretleri canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas mösyö Morris Dellaer. 

Brezilya Hükümeti Müttehidesi Cumhuriyeti Reisi 
canibinden : 

Cemiyeti akvamın dördüncü içtimaına memuı Bre
zilya Heyeti Murahhasası Reisi Doktor Afranyode 
Mello Franko. 

-Haşmetlû Büyük Britanya, İrlanda ve Maverayı 
Ebhar Dominyonları Kraliyeti müttehidesi ki alı ve 
Hindistan imparatoru Hazretleri canibinden : 

Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül ve 
ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas Başmüddeiumumi sir Arşibelt Butkem 
mezkûr konferansa memur ingiliz Heyeti Murahha
sası Müşaviri Fennisi Mösyö Sv Harris Kb. K. V. O. 

Ve Afrika'yı Cenubi ittihadı için : 
Cemiyeti akvam nezdinde Britanya Hükümeti mü

messili Lord Harmur cenapları. 
Yeni Zelanda, Dominyonu için : 
Kraliyeti müttehide Yeni Zelanda fevkalâde Ko

miseri Sir Ceymis Allek. 

Hindistan için : 
Sir Brapha Sıhankat. Pantani. 
irlanda Serbest Hükümeti için : Cemiyeti akvam 

nezdinde hükümeti hurre mümessili mösyö Mihail 
Makvayd. 

Haşmetlû Bulgaristan Kralı Hazretleri canibin
den : 

Cemiyeti akvamın dördüncü içtimaında Bulgaris
tan'ın birinci murahhası Hariciye Nazırı H. Kalkof. 

Çin Cumhuriyeti Reisi canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas, İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde 
murahhas Orta Elçi Mösyö Çuklû. 

Kolombiya Cumhuriyeti Reisi canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas, îsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde 
murahhas Orta Elçi Mösyö Françisko Joze Orrotya. 

Kostariko Cumhuriyeti Reisi canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas Fransa Cumhuriyeti Reisi nezdinde fevka
lâde murahhas Orta Elçi Mösyö Manoel M. Deperalta. 

Küba Cumhuriyeti Reisi canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül ve 

ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas cemiyeti akvamın dördüncü içtimaına me
mur Küba heyeti murahhasası Reisi Ayandan Mösyö 
Kozmedelâ Toriyantei Peraza. 

Haşmetlû Danimarka Kralı Hazretleri canibin
den : 

Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 
ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas, cemiyeti akvam nezdinde Danimarka mü
messili isviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde 
murahhas orta elçi Mösyö A. Oldenburg. 

Haşmetlû ispanya Kralı Hazretleri canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas isviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde 
murahhas orta elçi mösyö E. Depalaços. 

Finlandiya Cumhuriyeti Reisi canibinden : 
Paris Ortaelçiliği Kâtibi Mösyö Orhotovagola. 
Fransa Cumhuriyeti Reisi canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferans reisi me-
busandan Mösyö Gastondeşan mezkûr konferansa 
memur murahhas muavini Dahiliye Nezaretinde Mü-
diri Fahri Mösyö J. Hünneken. 

Haşmetlû Yunanistan Kralı Hazretleri canibin
den : 

Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 
ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
sabık Hariciye Nazili Mösyö Poltis mezkûr konfe
ransa memur murahhas muavini Adliye Nezareti 
Umuru Cezaiye Müdiri sabıkı D. E. Kastorkis. 

Haiti Cumhuriyeti Reisi canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavülü 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas Fransa Reisicumhuru nezdinde fevkalâde 
murahhas Ortaelçi Mösyö Bunami. 

Honduras Cumhuriyeti Reisi canibinden : 
Cemiyetiakvamın dördüncü içtimaına memur mu

rahhas, Paris Maslahatgüzarı Mösyö Karlos Gotib-
yerrez. 

Macaristan Naibi Hükümeti canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas, cemiyetiakvam nezdindeki Macar Kitabe
ti Müdiri Mösyö Zoltan Baraynal. 

Haşmetlû italya Kralı Hazretleri canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
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murahhas mebusandan Mösyö Sitefan Garçihoni. 
Hasmetlû Japonya İmparatoru Hazretleri cani

binden : 
Paris'te cemiyeti akvam Japon Bürosu ~Müdür 

Muavini Mösyö Y. Sujimura. 

Letonya Cumhuriyeti Reisi canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas, Hariciye Nezareti Cemiyetiakvam Kısmı 
Müdiri Mösyö Julis Feitman. 

Lituanya Reisicumhuru canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas, Hariciye Nezareti Müdiranından Mösyö 
înyas Juninas. 

Fehametlû Lüksemburg Gırandüşesi Hazretleri 
canibinden : 

Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 
ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas, Prensliğin Cenevre Viskonsolosu Mösyö 
Rudolf Elles Priva. 

Panama Reisicumhuru canibinden : 
Cemiyetikavarnın dördüncü içtimaına memuı mu

rahhas, Paris Maslahatgüzarı Mösyö R. A. Amador. 
Hasmetlû Felemenk Kraliçesi Hazretleri canibin

den : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas, beyaz üsera ticaretinin men'i hakkındaki 
Felemenk Komitesi Reisi Mösyö Adograf. 

Şeametlû İran Şahı Hazretleri canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas cemiyeti akvam nezdinde İran Hükümeti 
Mümessili Prens Mirza Sahan Erfauddevle. 

Lehistan Reisicumhuru canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas Mesai Müfettişi Umumisi Mösyö F. Sokal. 

Danzik Serbest Şehri namına : 
İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murah

has Ortaelçi Mösyö J. Moçeleviski. 

Portekiz Reisicumhuru canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkında beynelmilel konferansa memur 
murahhas, Ortaelçi rütbesini haiz Doktor Avgustos. 
Dalmida Vaskonçellos Korreya. 

Hasmetlû Romanya Kralı Hazretleri canibinden: 
İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murah

has Ortaelçi Mösyö N. P. Komnen. ! 
Salvador Cumhuriyeti Reisi canibinden : 
Cemiyetiakvamın dördüncü içtima^na memur mu

rahhas Fransa Reisicumhuru ve İtalya Kralı nezdin
de fevkalâde murahhas Ortaelçi Mösyö J. G. Kerrero. 

Hasmetlû Sırplar - Hırvatlar - Ve Silovenler Kralı 
Hazretleri canibinden : 

Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 
ve ticareti hakkındaki beynelmilel koıferansa memur 

"murahhas, İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde 
murahhas ve Ortaelçi Doktor Milotefn Yuvanoviç. 

Hasmetlû Siam Kralı Hazretleri cjanibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas Prens Damrans Damrong. 

İsviçre Federal Meclisi canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatımı men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas hükümeti müttehide mebu$anından Mösyö 
Ernest ^Beken. 

Çekoslovakya Cumhuriyet Reisi canibinden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatın men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhas, İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde 
murahhas Ortaelçi Doktor Rober Fildejr. 

Türkiye Cumhuriyeti canibinden : ; 
Bern Maslahatgüzarı Rüştü Bey. 

Uruguay Cumhuriyeti Reisi canibjnden : 
Mugayiri edep ve haya neşriyatııjı men'i tedavül 

ve ticareti hakkındaki beynelmilel konferansa memur 
murahhası hasmetlû İspanya Kralı nezdinde fevkalâ
de murahhas Ortaelçi Mösyö Bünyamin Fernandezeyi 
Medina. 

Müşarünileyhim usulüne muvafık İve muteber bu
lunan salahiyetnamelerini ibraz ile konferansın senedi 
nihaisi ve 4 Mayıs 1910 sureti tesviyeci hakkında ahzı 
malumat eyledikten sonra ahkâmı atijyeyi kararlaştır
mışlardır. 

Madde 1. — Tarafeyni aliyeyni aljtideyn berveçhi-
ati tadat olunan ef'alden birini irtikâp eden herhangi 
bir ferdi meydana izhar, takip ve tecziye eylemek üze
re hergüna tedabir ittihazına ittifak ejtmişler ve bina
enaleyh berveçhi zir ef'alın tecziyesi jvücubuna karar 
vermişlerdir. 

(1) Muharrerat, resimler, (Grav/ür) hakkak re
simleri, boyalı resimler, matbua, tesa.vir, ilanat, ala-
matı mahsusa fotoğraflar, sinema filjmleri veya sair 
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mugayiri edep ve haya mevaddı medarı ticaret ittihaz 
veya neşir ve tevzi eylemek veyahut alâ rneleinrıas 
teşhir etmek üzere imal veya nezdinde bulundurmak, 

(2) Anifülbeyan muharrerat, resimler (Gravür), 
hakkak resimleri, boyalı resimler, matbua, tasavir, 
ilanat, alâmatı mahsusa, fotoğraflar, sinema filimleri 
veya sair mugayiri edep ve haya mevaddı balâda mez
kûr mekasit ile ithal, nakil ve ihraç eylemek veya et
tirmek veyahut herhangi bir suretle mevkii tedavüle 
vaz etmek, 

(3) Mevaddı mezkûreyi alenî olmasa dahi, me
darı ticaret ittihaz eylemek, bunlara ait herhangi bir 
muameleyi herhangi bir suretle icra etmek, bunları 
neşir ve tevzi, alâmeleinnas teşhir eylemek veya icara 
vermek sanatiyle tevaggûl etmek, 

(4) Men'i lazım gelen işbu ticaret veya fiili te
davülü teshil zımnında balâda tadat olunan şayanı tec
ziye ef'alden biriyle bir ferdin tevaggûl ettiğini herhan
gi bir vasıta ile ilan veya ilâm etmek, gerek doğrudan 
doğruya, gerekse bilvasıta mezkûr muharrerat resim
ler, hakkak resimleri, boyalı resimler, matbua, ilanat, 
alâmatı mahsusa, fotoğraflar, sinema filmleri veya sair 
mugayiri edep ve haya mevaddın nasıl veya kim vası
tası ile tedarik olunabileceğini ilan veya ilâm etmek. 

Madde 2. — Birinci maddede musarrah ceraim-
den birini irtikâb etmiş olan eşhas gerek cürmün, ge
rekse cürmün anasırı esasiyesinden birinin irtikâp 
olunduğu âkit .memleket mahakimi canibinde muha
keme edilecektir. Kavanini müsait olduğu takdirde ta
kibatı kanuniye cürmün anasırı esasiyesi arazisi ha
ricinde bile irtikâb edilmiş plsa da orada bulundukla
rı takdirde, eşhası merkumenin mensup oldukları âkit 
memleket mahakimi tarafından dahi icra olunacaktır. 

Madde 3. — îşbu mukavelenamede musarrah ce-
raim hakkındaki istinabe evrakının nakil ve irsali mua
melâtı berveçhiati icra edilecektir : 

1. Ya doğrudan doğruya memurini adliye bey
ninde bilmuhabere, 

2. Ya istinabe muamelesini talep eden müsted'i 
hükümetin, muamelei mezkûre kendisinden talep olu
nan, müsted'ii aleyh memleket dahilindeki memurini 
siyasi veya şehbenderisi marifetiyle memurini mua-
maileyh evrakı istinabeyi doğrudan doğruya salahi-
yattar mahkemeye veya müstediialeyh memleket hü
kümeti canibinden irae olunan mahkemeye gönderir 
ve muamelesi ifa edilmiş olan istinade evrakını doğ
rudan doğruya yine o memur ahzeyler. Bu her iki tak
dirde dahi istinabe evrakının bir sureti daima mua
melei mezkûre kendisinden talep olunan müstediileyh 
memleketin en yüksek memuruna gönderilecektir. 

Madde 3. — Veyahut diplomasi tarikiyle her ta
rafı âkit, akideyni sairenin her birine bir tebligat ile 
kendisinin istinabe evrakı t hakkında ittihaz ve kabul 
ettiği nakil ve irsal şekillerinden birini veya bir kaçını 
bildirecektir. 

İşbu maddenin birinci ve ikinci ahvalinde irca edi
len İrsalat münasebetiyle zuhur edecek kâffei ihtilafat 
tariki diplomasi ile halledilecektir. 

Hilafına bir itilâf mevcut olmadığı takdirde isti
nabe muamelâtı ya muamelei mezkûre kendisinden 
talep olunan müstedii aleyh memurunun lisaniyle, 
ya meselede alâkadar iki memleket arasında kaıarlaş-
tırılan bir lisan ile tahrir edilecek veyahut muamelei 
mezkûreyi talep eden müstedii hükümetin bir diplo
masi ve şehbenderi memuru veya müstediialeyh mem
leketin resmi muhallef bir mütercimi tarafından as
lına muvafık olduğu tasdik edilen ve bu her iki lisan
dan biri ile muharrer olan bir sureti mütercimesi ter
fik edilmiş bulunacaktır. 

İstinabe muamelâtının ifası herhangi bir mahiyet
te olursa olsun hiç bir gûna resim ve harç tediyesine 
mahal vermeyecektir. Bu madde meyanında hiç bir 
şeyi tarafeyn akideyn canibinden, mevaddı zecriye 
usulü delâili hususunda kendi kanunlarına muhalif bir 
fiil kabulü taahhüdünü teşkil ettiği surette tefsir edi
lemez. 

Madde 4. — Mevcut kanunları şimdiden işbu mu
kaveleye müessiriyet itasına kâfi bulunmayan tarafı 
akitler bu bapta lazım gelen tedabiri İttihaz veya tek
lif eylemeyi taahhüt ederler. 

Madde 5. — Mevcut kanunları elyevm gayri kâfi 
olan tarafı akitler birinci maddede tasrih edilmiş olan 
mekasitten herhangi biri için veya işbu maddeye mu
hil olarak muharrerat, resimler, gravür resimler, bo
yalı resimler, matbua, tasavir, ilanat, alâmatı mah
susa, fotoğraflar, sinema filmleri veya sair muga
yiri edep ve haya mevaddın imal olunduğunu veya 
bulunduğunu farz ettirecek esbabı makule bulunan 
mahallerde taharriyat icrası ve bunların haciz, zapt 
ve müsadere ve imhası hususatının da kanunlarında 
tasrihini kararlaştırmışlardır. 

Madde 6. — Âkit taraflardan birinin arazisi da
hilinde birinci madde ahkâmına muhalif bir fiil vu
kuu takdirinde cürmü teşkil eden mevaddın diğer bir 
âkit arazisi dahilinde imal veya oradan ithal edilmiş 
olduğu zannına mahal oldukta, 4 Mayıs 1910 tarihli 
sureti tesviye mucibince muayyen memurin canibin
den derhal ve âkit diğer memurinine işarı keyfiyet ve 
tedabiri lazımeyi ittihaz eyleyebilmesi için aynı za-
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manda malumatı tâmme ita olunması tarafeyni âki-
deyn beyninde kararlaştırılmıştır. 

Madde 7. — Fransızca ve İngilizce metinleri haiz 
hüküm işbu mukavelename bugünkü tarihi havi ola
cak ve konferansta temsil edilen herhangi bir hükü
met Cemiyetiakvam azasından herhangi biri ve Cemi
yetiakvam canibinden bu maksatla kendisine işbu mu
kavelenamenin bir nüshası tebliğ edilmiş olan herhan
gi bir hükümet tarafından imza edilmek üzere 31 Mart 
1924 tarihine kadar küşade bulunacaktır. 

Madde 8; — işbu mukavele tasdike tabidir. Mua-
melei tasdikiye senedatı Cemiyetiakvam Kâtibi Umu
misine irsal olunacak ve keyfiyeti mezkûre tevdi mu
maileyh tarafından işbu mukavelenameye vazıülimza 
Cemiyetiakvam azası ile diğer mümzi hükümetlere 
iş'ar edilecektir. Cemiyetiakvam Kâtibi Umumisi işbu 
mukaveleye müteallik bilcümle senedatın aslına mu
tabık birer sureti musaddakasını derhal Fransa Hü
kümeti Cumhuriyesine tebliğ eyliyecektir. 

Cemiyetiakvam misakının 18 nci maddesi ahkâ
mına tevfikan Kâtibi Umumi iktisabı meriyet eyledi
ği gün işbu mukavelenameyi kaydeyleyecektir. 

Madde 9. — Konferansta temsil edilip, işbu mu
kavelenameye vaz'ı imza etmemiş olan herhangi bir 
hükümet, Cemiyetiakvam azasından herhangi biri, 
Cemiyetiakvam meclisi canibinden işbu maksatla ken
disine bir nüsha gönderilmiş olan herhangi hükümet 
30 Mart 1924 tarihinden itibaren işbu mukaveleye 
beyanı muvafakat eyleyebilir. 

İşbu beyanı muvafakat ve kabul keyfiyeti, kitabet 
evrakında berayı hıfız bir senet ile Kâtibi Umumiliğe 
tebliğ suretiyle icra kılınacaktır. Kâtibi Umumi keyfi
yeti tebliği derhal işbu mukaveleye vazıülimza Ce
miyetiakvam azası ile diğer mümzi hükümete iş'ar 
eyleyecektir. 

Madde 10. — İşbu mukavelenin tasdiki veya bu 
yoldaki muvafakat, tasdik veya beyanı muvafakatle 
kabul eden Cemiyetiakvam azası veya hükümetin ara
zisi heyeti umumiyesi dahilinde bizzat mukavele ile 
aynı zamanda dairei meriyete girecek olan 4 Mayıs 
1910 sureti tesviyesine dahi hukuken ve hiç bir güna 
iş'arı mahsusa hacet kalmaksızın muvafakati mütera-
fika ve kâmileyi tazmin edecektir. 

•Mamafih ahkâmı ânife, yalnız işbu sureti tesviye
ye beyanı muvafakat ve kabulü tercih eden hükümet 
hakkında şayanı tatbik olan marüzzikir 4 Mayıs 1910 
sureti tesviyesinin dördüncü maddesine muhalif bu
lunamayacaktır. 

jCemiyetiakvam 
jiş'arı tahriri ile 

Madde 11. — İşbu mukavelename^ tasdiki muta-
zammın iki senet Cemiyetiakvam Kâjtibi Umumiliği 
canibinden ahz olunduktan sonra güzbran eden otu
zuncu güne dairei meriyete dahil olacajktır. 

Madde 12. — tşbu mukavelename 
Kâtibi Umumiliğine vuku bulacak bir 
kabili fesihtir. Keyfiyeti fesih, mezkûjr iş'arı tahriri
nin Kâtibi Umumilik canibinden ahzıl tarihinden iti
baren bir sene sonra mahiyeti fiiliye 
ce'k ve ancak Cemiyetiakvam azasında[n veya hükû-
matı saireden feshi ilan eden hükümeti için haizi tesir 
olacaktır. .Cemiyetiakvam Kâtibi Umumisi keyfiyeti 
feshe müteallik olarak aldığı bilcümle iş'aratı işbu 
mukavelenameye vaz'ı imza eden veya beyanı muva
fakat ve kabul eyleyen Cemiyetiakvaıri azasından her 
birinin veyahut diğer aza ve beyanı muvafakat eyle-

-miş olan hükûmatın nazarı ittılaına i$al edecektir. 
Bu baptaki iş'arı vakide kaydı majhsus bulunma

dıkça işbu mukavelenamenin feshi ayhı zamanda 4 
Mayıs 1910 sureti tesviyesinin hukuken feshi mütara-
fikatı tazammun etmeyecektir. 
• Madde 13. — Vazıı imza veya beyanı muvafakat 

ve kabul eden Cemiyetiakvam azasından herhangi 
biriyle herhangi bir hükümet işbu imjza ve muvafa
katin, tahtı himayesinde bulunan mefnleketler müs-
tamerat ve maverayı icarda bulunan n)ıüsteml,ekâtının 
ve hâkimiyeti veya hüküm ve idaresi altında bulunan 
memalikin heyeti umumiyesinin veya j herhangi biri
nin dahi bu yolda taahhüdünü tazamıjıun etmediğini 
beyan edebilir ve berveçhibalâ beyanajt ile hariç kal
mış olan mahmiyelerinden, müstamellerinden, müs
temlekelerinden, arazisinden herhangi tyiri için bilâha
re yine beyanı muvafakat ve kabul eyleyebilir. 

İş'arı mefsuhiyet keyfiyeti herhangj bir mahmiye, 
müstamere, maverayı icarda kain müsjtemleke ve hâ
kimiyeti ve hüküm ve idaresi altında! bulunan arazi 
için ayrıca dahi icra olunabilir. On ikinci madde ah
kâmı işbu keyfiyeti feshe tatbik olunacaktır. 

Madde 14. — Cemiyetiakvam Kâtibi Umumisi iş
bu mukavelenameyi imza, tasdik, kabjul veya feshe
den tarafların kimler olduğunu müşir bir mecmuayı 
mahsusa tutacaktır. Bu fihrist her vakit, işbu muka
velenameyi imza veya kabul eden herhangi bir hü
kümet veya Cemiyetiakvam azasından) herhangi biri 
tarafından tasdik olunabilecek ve mümkün olduğu ka
dar sıkça bir surette neşredilecektir, ı 

Madde 15. — İşbu mukavelenamenin tefsir ve tat
biki dolayısıyla tarafeyni akideyn beycinde tahaddüs 
edecek bilcümle ihtilâf at, doğrudan doğruya hallolu-
namadığı takdirde bu bapta bir karar ittihaz edilmek 
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üzere beynelmilel Adalet Mahkemei Daimesine hava
le olunacaktır. Aralarında ihtilâf zuhur eden taraf
lar veya onlardan biri beynelmilel Mahkemei Daimei 
Adalet protokolünü imza veya kabul etmemiş bulu
nursa bunlar meyanındaki ihtilâf tarafeyni mezkûre-
nin arzusuna göre ya mahkemei müşarünileyhaya, ve
ya bir hakeme tevdi olunur. 

Madde 16. — îmza veya kabul eden taraflardan 
beşi işbu mukavelenamenin tekrar tetkikini talep eder
se Cemiyetiakvam meclisi bu bapta bir konferans iç
timaa davet edecektir. Her halde Meclis her beş se
nelik devre nihayetinde böyle bir davetin münasip olup 
olmayacağını tetkik eyleyecektir. 

Tasdiken lilmeal anifülbeyan murahhaslar işbu 
mukaveleye vaz'ı imza etmişlerdir. 

12 Eylül 1923 tarihinde Cenevre'de biri Cemiye
tiakvam evrakı meyanında kalmak ve diğeri Fransa 
Hükümeti Cumhuriyesi mahzeni evrakında hıfz olun
mak üzere iki nüshayı asliye olarak tanzim edilmiş
tir. 

Arnavutluk : B. Nişti. 
Almanya : Gonfirit Aşmak (Tasdik kaydı ihtiya-

tisiyle) 
Avusturya : E. Filogel (İstizana talikan) 
Belçika : Morris Dolleer. 
Brezilya : Efranyo Demlo Franko. 
Britanya İmparatorluğu : Yutkin, Harris (imza

nın Britanya İmparatorluğunun mahmiyeler inden, 
mütameratından, maversyı ebharda kâin müstemle-
kâtından ve hâkimiyet ve hükmü idaresi altında bu
lunan araziden hiç birinin taahhüdünü tazammun ey-
leyemeyeceğini beyan eylerim.) 

Afrika'yı Cenubi ittihadı : Parmur (Lord Por-
mur'un imzası, Britanya İmparatorluğu himayesinde 
bulunan ve Afrika'nın cenubu garbisinde kâin olan 
havaliyi taahhüt altına almaktadır.) 

Yeni Zelanda : J. Ailen (imzam manda tahtında 
bulunan garbi samua havalisini taahhüt altına almak
tadır.) 

Hindistan : Prapha Sıhankat. Pantani. 
irlanda Serbest Hükümeti : Mihayel Makvayd. 
Bulgaristan : H. Kalkof. 
Çin : Çikluhe. 
Kolombiya : Joze Orotya (Bilahare Parlamento 

canibinden tasdik olunmak kaydı ihtiyatisiyle istizana 
taliken) * 

Kostarika : Manoel M. Deperelana. 
Küba : Kozma Dela Torrinta. 
Danimarka : A. Olderburg (Mugayiri edep ve ha

ya neşriyat hakkında beynelmilel konferans canibin

den tanzim edilmiş olan mukavele layihasını imza 
ederken zirde vazıülimza Danimarka Hükümeti mu
rahhası, 4 ncü ve hatta' birinci maddeler hakkında 
berveçhiati beyanı mütalaa eylerim : 

Danimarka kanunları ahkâmına nazaran birinci 
maddede müsarrah ef'al, ancak mugayiri edep ve ha
ya muharreratı neşreden veya mugayiri edep ve haya 
tesaviri mevkii furuhta vaz, tevzi veya diğer bir su
retle neşreden veyahut aîâmeleinnas teşhir eyleyen 
herhangi bir kimseyi tecziye eden - Danimarka Ceza 
Kanununun 184 ncü maddesinde tasrih edilmiş bu
lundukları takdirde tecziye olunabilir. Bundan başka 
Matbuat Kanununda ahkâmı mahsusa bulunduğu şa
yanı zikir ve kayıttır. 

Matbuat ceraiminden addolundukları takdirde 
ahkâmı mezkûre 184 ncü madde de müsarrah ef'ale 
kabili tatbiktir. Nokati mezkûre hakkında Danimarka 
kavanininin tatbiki hususunun, Danimarka Ceza Ka
nununun yakında muhtemel olan tetkik ve tadiline 
intizarı icab etmektedir) 

İspanya : Emilyo Depalaçyos. 
Finlandiya : Orhoto Vavoîo. 
Fransa : Gastondeşan, J. Hünneken. 
Yunanistan : T. Poltis, Ede Kaştorkis. 
Haiti : Bunami. 
Hunduras : Karlos Goti Berres. (İstizana taliken) 
Macaristan : Doktor Zolnan Paraynay. 
italya : Pavçiçöni Stefano. 
Japonya : Y. Sujimvar (Mugayiri edep ve haya 

neşriyatın tedavül ve ticaretini men hakkındaki bey
nelmilel mukavelenameyi imza ederek zirde vazıülim
za beyan eylerim ki, imzam, ne Formos, ne Korene 
Kuantunk arazii mecuresi, ne Karafoto ve ne de 
Japon Mandası altında bulunan arazi için taahhüdü 
mutazammın değildir ve işbu mukavelenamenin on 
beşinci maddesi ahkâmı Japon kavanin ve emirname
lerini tatbik suretinde Japon memurini adliyesi cani
binden icra edilen faaliyete İrası halel eyleyemez.) 

Letonya : J. Feltmansi." 
Litionya : Juninas. 
Lüksemburg : H. G. Vermer. 
Monako : R. Ellespiriva. 
Panama : R. A. Amadur. 
Felemenk : A. Dugraf. 
Iran : Prens Erfavuddevle (istizana taliken) 
Lehistan : F. Sokal. 
Danzik Serbest Şehri : M. Motçevelkki. 
Portekiz : Agusto Devaskon Cellos. 
Romanya : M. P. Komnen. 
Salvador : J. Güstav Kerrero. 
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Sırp - Hırvat - Ve Silovenler Kraiiyeti : M. Yu-
vanoviç. 

Siyam : Damras. (Siyam Hükümeti, Siyam kava-
nininin ecnebilere tatbikine müteallik esasata tevfikan 
işbu mukavele ahkâmına riayete Siyam'da bulunan 
ecnebileri mecbur kılmak hakkını kamilen muhafaza 
eyler.) 

isviçre : E. Beken. 
Çekoslovakya : Doktor Rober Filider. 
Türkiye : Rüştü. 
Uruguay : B. Fernandes îmedine. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Adet : 
Hariciye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Mugayiri ahlâk neşriyatın men'i tedavülü hakkın

daki beynelmilel konferansça kabul edilen mukave
lenamenin tasdikine dair Başvekâleti Celilenin 13 Ma
yıs 1926 tarih ve (6/2040) numaralı tezkeresine mer
but kanun layihası ile esbabı mucibe mazbatasının, mu-
saddak sureti tetkik ve müzakere olundu. Encümeni
miz, mezkûr kanun layihası ile esbabı mucibt maz
batasını aynen kabul etmiş olmakla Heyeti Umumiyeye 
arz olunur efendim. 

Mazbata 
Hariciye Encümeni Reisi Muharriri Namına 

Menteşe Mebusu İstanbul Mebusu 
Şükrü Kaya Tevfik Kâmil 

Kâtip Namına " Aza 
Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref Ağaoğlu Ahmet 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza 

Aza 

Mahmut 
Aza 

İstanbul 
Saffet Edip Servet 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Mugayiri Ahlâk Neşriyatın Men'i Tedatülü Hakkında 
Beynelmilel Konferansça Kabul Edilen Mukavelena

menin Tasdikine Dair Kanun Layihası 
Madde 1. — Mugayiri edep ve haya neşriyatın 

men'i tedavül ve ticareti hakkında Cenevre'de inikat 
eden beynelmilel konferansta tanzim edilen 12 Eylül 
1923 tarihli mukavelename kabul ve tasvip edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanunun icrasına Heyeti Vekile 
memurdur. 6 Mayıs 1926 

Başvekil Adliye. Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tİevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mustafa Necati 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenani Doktor Refik 
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Sıra Numarası : 223 

TRABZON MEBUSU ABDULLAH VE ANTALYA MEBUSU AHMET SAKİ BEYLERİN, TEKAÜT 
MAAŞI İLE MUALLİMLİK MAAŞININ BİR ZAT UHDESİNE İÇTİMA EDEBİLMESİ HAKKINDA 
(2/564) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE MU VAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Memuriyet ile muallimliğin bir zat uhdesinde iç-, 

timaı tecviz buyurulmuş olduğuna göre tekaütlükle 
muallimlik maaşının dahi aynı zat uhdesinde birleş
mesi memleketimizin ilim ve irfan eshabına derkâr 
olan ihtiyacı dolayısıyla pek muvafık olacağı müta
laası ile mütekaidinin hizmetlerinden de istifade edil
mek üzere bu bapta tanzim kılınan teklifi kanunimiz 
takdim olunur efendim. 3 Nisan 1926 

Trabzon Antalya 
Abdullah Ahmet Saki 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Layiha Encümeni 10.4.1926 

Adet : 79 

Layiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Trabzon Mebusu Abdullah ve Antalya Mebusu 
Ahmet Saki Beylerin, tekaüt maaşı ile muallimlik 
maaşının bir zat uhdesinde içtima edebilmesi hakkın
daki teklifi kanunisi ledettetkik esas itibariyle şayanı 
müzakere görülmüş olmakla Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Elaziz Antalya 

Hüseyin Rasih 
Kâtip Aza 

Giresun Kütahya 
Ali Şevket Cevdet 

Çankırı Malatya 
Aza Aza 

Yusuf Ziya Reşit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası : 250 
Esas Numarası : 2/564 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

10 . 4 . 1926 tarihli Heyeti Umumiye içtim aında 
Encümenimize tevdi buyurulan tekaüt maaşı ile mual
limlik ve müderrislik maaşlarının bir zat uhdesinde 
içtima edebileceğine dair teklifi kanuni tetkik ve mü
zakere edildi. 

Esas itibariyle mühim bir ihtiyaca tekabül eden 
layiha şayanı kabul görüldü ise de bu hükmü tespit 

sadedinde aynı mahiyette olarak tanzim edilmiş olan 
1341 Muvazene Kanununun 39 ncu maddesinde 
de nazarı dikkate alınan doktor, eczacı ve baytarla
ra da teşmili muvafık görülmüş ve madde o suretle 
tashih edilmiş olduğu gibi idari bazı mahzurlar na
zarı ihtimale alınarak iki fıkra ilave olunmuş olmakla 
Heyeti Umumiyenin tasdikine arz edilmek üzere Ri
yaseti Celileye takdim olunur. 26 Mayıs 1926 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Abdülhalik Şakir 
Aza Aza 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Aza Aza 
Diyarbekir Zonguldak 

Şeref Ragıp 
Aza Aza 
Sivas Giresun 
Rasim Musa Kâzım Bey 

Hini imzada bulunmadı. 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Trabzon Mebusu Abdullah ve Antalya Mebusu Ahmet 
Saki Beylerin Teklifi 

TEKLİFİ KANUNİ 

Tekaüt Maaşı ile Muallimlik Maaşının Bir Zat 
Uhdesinde İçtima Eedebileceğine Dair Kanun 
Madde 1. — Tekaüt maaşı ile muallimlik ve mü

derrislik maaşı bir zat uhdesinde birleşebilir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Maa
rif ve Maliye vekilleri memurdur. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Tekaüt Maaşı ile Muallim ve Müderrislik, Doktor, 
Eczacı ve Baytarlık Maaşlarının Bir Zat Uhdesinde 

İçtima Eedebileceğine Dair Kanun 

Birinci Madde — Her ne meslekten olursa olsun, 
bilumum mütekaidinden muallimliğe mütekait tabip, 
eczacı, ve baytarlardan hükümet, idarei hususiye ve 
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belediye tababet ve eczacılık ve baytarlıklarına tayin 
olunanların tekaüt maaşları kesilmez. Ancak, o me
muriyetin mebde maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuu 
kendi tertiplerinden ücret olarak verilir ve yekûnu 
üzerinden tevkifatı lazımeye tabi tutulur. 

ikinci Madde — 1341 Muvazenei Umumiyt Ka
nununun 39 ncu maddesi ilga edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri, tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — işbu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye, Dahiliye, Maarif, Sıhhiye ve Ziraat ve
killeri memurdur. 
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Sıra Numarası : 224 

MEKTEP KİTAPLARININ ASGARİ POSTA ÜCRETİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA BAŞVEKÂ
LETTEN GELEN (1/946) NUMARALI KANUN LAYİHASI VE POSTA VE TELGRAF VE MUVAZENE! 

MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 8.5.1926 
Adet : 6/1962 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Mektep kitaplarının asgari posta ücretine tabi tu

tulması hakkında Maarif Vekâletince tanzim edilen 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 6 Mayıs 1926 tarihi' içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun layihası ile Esbabı Mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe. 
26 Teşrinisani 1339 tarihli Posta Kanununun 12 nci 

maddesinde «Bir nama gönderilecek ceraitle lâakal 
üç ayda bir defa intişar eden her nevi risaili mevku
te» şüphesiz memlekette maarifin intişarı ve kıraat 
ve mütalaa alâkalarının taammümü maksadıyla posta 
nakliyatında asgari had olmak üzere beher elli gram 
ve küsuru için on para ücrete tabi tutulmuş olduğu 
halde maarifin intişarı hususunda birinci derecede 
âmil olduğu bedihî bulunan mektep kitapları mezkûr 
maddenin dairei hükmünden her nasılsa hariç kal
mıştır. Bu sebeple mektep kitapları alelumum evrakı 
matbuanın tabi olduğu beher elli gram ve küsuru için 
iki kuruş ücrete tabi tutulmaktadır ki bu, bugünkü 
iktisadi şeraite nazaran çok yüksektir. Hususiyle ilk 
mektep kitaplarının fiyatı üzerine ağır bir tesir icra 
ediyor. Diğer tabi ve bayiler bu ücreti vermemek için 
postadan maada vesaitle kitapları göndermeye teves
sül ediyorlar ve bir takım yerlere de kitap gönder-
miyorlar. Binaenaleyh mektep kitaplarının asgari üc
retle nakli, maarifin intişarı için pek mühim bir za
rurettir ve merbut kanun layihası da işte bu zarurete 
iptina eylemektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Posta ve Telgraf Encümeni 17.5.1926 

Adet : 15 * 
POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Ceîileye 
Mektep kitaplarının asgari posta ücretine tabi tu

tulması hakkında Başvekâletten gelen kanun layihası 

Maarif Vekili ve Posta Müdiri Umumisi beyler hazır 
olduğu halde Encümenimizin 17 Mayıs 1926 tarihli 
içtimaında tezekkür edildi. 

Encümenimizce hükümetin beyan eylediği esbabı 
mucibe tasvip ve teklif esas itibariyle kabul edilmiş, 
ancak, maddenin Posta Kanununun 12 nci maddesine 
zeyl olmak suretiyle tadili bittensip tanzim olunan la-
yihai kanuniye Heyeti Umurniyeye arz olunmuştur. 
Posta ve Telgraf Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Trabzon 
Abdullah 

Kâtip Aza 
Giresun Elaziz 

Ali Şevket Mustafa 
Aza Aza 

Artvin Amasya 
Hilmi 

İTürkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası : 252 
Esas Numarası : 1/946 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celiîeye 

Mektep kitaplarının asgari posta ücretine tabi tu
tulması hakkında Başvekâletten varit olup, 10.5.1926 
tarihli heyeti umumiye içtimaında Posta Telgraf ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerine havale buyurulan 
layihai kanuniye Posta ve Telgraf Encümeni mazba
tası ile birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla Maa
rif Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

26 Teşrinisani 1339 tarihli ve 376 numara!- Pos
ta Kanununun on ikinci maddesi zeyli mucibince mek
tep kitaplarının beher elli gram ve küsurundan bir 
kuruş posta ücreti istiyfası lazım iken, mektep kitap
larının daha ucuz sevk edilebilmelerini teminen hü
kümetçe işbu ücretin on paraya tenzili muvafık gö
rülmüş ve teklif kılman layihai kanuniye Posta Tel
graf Encümenince de tasvip edilmiştir. Maarifin in
tişarına hizmet edeceği emniyesi ile mezkût layihai 
kanuniyenin Encümenimizce 26 Teşrinisani 1339 ta-
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rihli Posta Kanununun on ikinci maddesinin zeylinin 
tadili suretinde kabulü muvafık görülmüş ve şekli 
muaddel Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 27.5.1926 

Reis Namına Mazbata Muharriri 
Çatalca îzmir 
Şakir Ahmet Münir 
Aza Aza 

İsparta Diyarbekir 
Mükerrem Şeref 

Aza Aza 
Sivas Gaziantep 
Rasim Ahmet Remzi 

Aza 
Maraş 
Mithat 

26 Teşrinisani 1339 tarihli ve 376 numaralı Posta 
Kanunundan : 

12 nci maddenin zeyli - Maarif ve Seriye Vekâ
letlerine© mekteplerde ve medreselerde tedrisi kabul 
ve listesi Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesine 
tevdi edilen kitapların beher elli gram ve küsurundan 
bir kuruş posta ücreti istiyfa olunur. 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Mektep Kitaplarının Posta Ücreti Hakkında Kanun 

Madde 1. — Bir nama gönderilecek bilumum 
mektep kitapları 26 Teşrinisani 1339 tarihli Posta Ka
nununun 12 nci maddesinde zikredilen cerait ve risaili 
mevkute gibi beher elli gram ve küsuru için on para 
posta ücretine tabidir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve Maa
rif Vekilleri memurdur. 6 Mayıs 1926 

Başvekil -Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep Beyefendi . İhsan 

İmzada bulunmadı. 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Bey 

İmzada bulunmadı. 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabrı 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Behiç Beyefendi 
İmzada bulunmadı. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenani Doktor Refiî-. 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Mektep Kitaplarının Asgari Posta Ücretine Tabi 

Tutulması Hakkında Kanun 
Birinci Madde — 26 Teşrinisani 1339 tarihli Pos

ta Kanununun 12 nci maddesine flkrai atiye zeyledil-
miştir. 

Maarif Vekâletince mekteplerde tedrisi kabul ve 
listesi Posta Müdiriyeti Umumiyesine tevdi edilen 
kitapların beher elli gram ve küsurundan on para üc
ret alınır. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye, Maarif Vekilleri memurdur. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

26 Teşrinisani 1339 Tarihli Posta Kanununun 12 nci 
Maddesi Zeylinin Tadiline Dair Kanun 

Birinci Madde — 26 Teşrinisani 1339 tarihli Pos
ta Kanununun 12 nci maddesi zeyli berveçhiati tadil 
edilmiştir. 

«Maarif Vekâletince mekteplerde tedrisi kabul ve 
listesi Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesine tevdi 
edilen kitapların beher elli gram ve küsurundan on 
para posta ücreti istiyfa olunur» 

İknici Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 208 

TAPU DAİRELERİNİN KAYIT VE MALUMATI HARİCİNDE ELDEN ELE GEÇMİŞ EMSALİ GAY-
RİMENKULENİN TAPU SENEDİNE RAPTI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/963) 

NUMARALI KANUN LAYİHASI VE TAPU ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 15.5.1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/2081 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Tapu dairelerinin kayıt ve malumatı haricinde el

den ele geçen emvali gayrimenkul enin tapu senedine 
raptı hakkında Maliye Vekâletince tanizm edilen ve 
tcra Vekilleri Heyetinin 11 Mayıs 1926 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun layihası ile esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Tapu Daireleri Haricinde Elden Ele Geçen Emvali 
Gayrimenkulenin Tapu Senedine Raptı Hakkındaki 

Kanunun Esbabı Mucibe Layihasıdır 
Senetsiz tasarrufat yüzünden ahali arasında pek 

çok ihtilafat ve münazaat hadis olmakta olduğu hal
de bazı ahvalde bilâsenet tasarruf olunan yerlerin 
tapu senedine raptına kavanin ve nizamatı mevzuanın 
müsait olmamasından naşi ihtilafat ve münazaatı vakıa 
ref ve izale edilememektedir. 

Gerçi esbabı selâsei tasarruf iyeden birine müste
niden on sene ve daha ziyade bilânizam tasarruf olun
duğu sabit olduğu arazi için velev sahibi evveli na
mına senede merbut olsa bile tapu idarelerinin ten
sikat ve teşkilatına dair 17 Temmuz 1323 tarihli Ni
zamnamenin 19 ncu bendi mucibince mutasarrıfları 
namına tapu senedi ita kılınmakta ise de tarafeyn bey
ninde senedatı adiye ile beyi ve şirâ senedi ita kılın
makta ise de tarafeyn beyninde senedatı adiye ile 
beyi ve şirâ vuku bulur ve bundan dolayı bir güna 
dava tahaddüs eder ise davayı vakıanın makakimde 
istima kılınmaması 17 Eylül 1318 tarihi ile sadır olan 
bir irade iktizasından olmasına ve muahharan mev
kii tatbike vaz olunan Tasarruf Kanununun üçüncü 
maddesinin fıkrai ahiresinde dahi mazmunları hilâ
fına mahkemeden hüküm lahık olmadıkça tapu kayıt 
ve senetlerinin bilâ beyyine mamulünbih ve muteber 
olması lazım geleceği müsarrah bulunmasına nazaran 
araziden maada her nevi müsakkafatın 1318 senesin

den sonra tapu idareleri haricinde tedavül edenlerin 
zilyetleri namına senede raptı için sahibi evvellerinin 
ve vefat etmişler ise vâris ve hakkı intikal sahiple
rinin kat'ı alâka eylediklerine dair takrirlerine lüzum 
gösterilmektedir. Halbuki bunların veya vârislerden 
bazılarının mahalli ikameti meçhul olması ve malum 
olsa dahi ita edecekleri takrir mukabilinde hakkı te
mellük ve tasarruflarını mukaddemce birrıza terk ve 
iskat eylemiş oldukları mali gayrimenkul için hiç bir 
hakka müstenit olmaksızın zilyetlerden alelekser bir 
çok para talep ve aksi takdirde takrirden imtina et
meleri yüzünden muamelei matlube intaç edilememek 
sebebiyle Türkiye'de senetsiz tasarrufatın yüzde yet
miş, seksen raddesine baliğ olmakta bulunduğu an
laşılmaktadır. Ahiren kabul buyurulan Kanunu Me
deni ise tapu sicilli haricindeki emvali gayrimenkule 
tasarrufatını tanımamaktadır. Esbabı maruzaya mebni 
esasen tapu senedine merbut olduğu halde tapu daire
leri haricinde elden ele geçen emvali gayrimenkulenin 
on sene ve daha ziyade tasarruf olunduğu indetta-
hakkuk sabit olduğu halde zilyetleri namına tapu se
nedine raptı muvafıkı hal ve maslahat görülerek bi
rinci madde ona göre tertip edilmiştir. 

Senetsiz tasarrufatın men'i ve bilcümle emvali gay
rimenkulenin tapu senedine raptı esbabının temini 
teemmül olunduğu sırada esasen tapu senedine merbut 
olmayan emvali gayrimenkulenin azamî teshilat irae-
siyle zilyetleri namına biran evvel senede raptı muva
fıkı hal ve maslahat bulunmuş ve bu muamelenin 
esas itibariyle Tasarruf Kanununun salifüzzikir üçün
cü maddesiyle alâka ve irtibatı görülememiş ve zaten 
elyevm tatbik edilmekte olan tahdit ve Tahrir Kanu
nunun yirminci maddesi hükmü dahi alelıtlak senet
siz tasarruf olunan yerlerin senede raptını tecviz et
miş olduğundan bu kabil mahallerden on sene ve da
ha ziyade temellük ve tasarruf olunduğu veyahut müd
deti temellük ve tasarruf on seneye baliğ olmamakla 
beraber tasarrufun nizadan arî bulunduğu tahakkuk 
eyleyen yerlerin dahi zilyetleri namına senede raptını 
teminen ikinci madde tanzim edilmiştir. 

Tapu kayıt ve senedine merbut olsun olmasın yu
karıda tasrih olunduğu üzere elden ele geçtikten son
ra zilyetleri vefat eden emvali gayrimenkulenin vere
sesine intikali ve bunlar tarafından taksimi gibi iki 
üç muamelenin içtimai halinde bazı tapu idarelerinin 
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hem senetsiz tasarrufat ve hem de taksim ve intikal 
harçlarının talep olunmakta olduğu muamelatı cari
yeden anlaşılmasına ve halbuki Harç Kanununa mer
but tarifede senetsiz tasarrufat muamelatında ancak 
yüzde beş hrç alınacağı muharrer olduğuna mebni 
bu cihetin sarahaten teyiden ve tahkimen bu bapta 
başkaca bir harç istiyfasına mahal bırakılmamak üze
re üçüncü madde tanzim olunmuştur. 

Kanunun neşrinden sonra yeniden tapu daireleri 
haricinde alım satım vuku bulmamasını temin için 
kanun hükmünün ancak tarihi neşrinden evvel vu
ku bulan tedavülâta kasrı yolunda dördüncü madde 
tertip edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tapu Encümeni 

Adet : 17 
22.5.1926 

Tapu Encümeni Mazbatası 
Tapu daireleri haricinde elden ele geçen emvali 

gayrimenkuleriin tapu senedine raptı hakkında Baş
vekâletten varit olarak Encümenimize havale buyu-
rulan kanun layihası tetkik ve müzakere olundu. 

Emvali gayrimenkulenin tasarrufuna ait 5 Nisan 
1329 tarihli Kanunda tasrih edildiği veçhile arazii mil
liye ve mevkufenin tasarrufuna dair bilcümle muame
latın münhasıran tapu dairelerince icra ve mutasar
rıflarına tapu senedi itası ve senetsiz tasarruf attan 
dolayı beynelahali vuku bulmakta olan münazaat ve 
ihtilafatın men ve izalesi maksadını teminen tanzim 
edilen layihai kanuniye esas itibariyle muvafık görül
müştür. Tapu dairelerinin tensikat ve teşkilatına dair 
17 Temmuz 1323 tarihli Nizamname mucibince mali 
gayrimenkul mutasarrıfları namına tapu senedi veril
mekte ve senedatı adiye ile alım ve satımdan müte-
haddis davaların mahakimde istima edilmemesi 17 Ey
lül 1318 tarihli bir irade icabından bulunmakta ise 
de tarihi balâda arz olunan Tasarruf Kanununun üçün
cü maddesinde mazmunları hilâfına bir mahkemeden 
hüküm lâhık olmadıkça tapu senetlerinin bilâ beyyine 
mamulünbih ve muteber olması lüzumu münderiç bu
lunmasına nazaran zilyetnamesİnde raptı için sahibi 
evvellerinin ve vâris veya hakkı intikal eshabının ra
bıta ve alâkalarının kat edilmesi lazımeden görülmek
tedir. Halbuki bunların veya vârislerinin ve hakkı 
intikal eshabının hakkıtemellük ve tasarruflarını rı
zayı tarafeynle satmış oldukları mali gayrimenkul 
için bir gûna hakka müstenit olmayarak zilyetler
den fuzuli bir çok para talebinde bulundukları ve mua
mele! intikaliyenin icrası zımnında tapu dairelerine 

gelmekten imtina eyledikleri cihetle Tasarruf Kanunu
na rağmen elyevm memlekette senetsiz tasarrufat de
vam etmektedir. Binaenaleyh beynelalhali emvali gay-
rimenkule alım ve satımının mabeyiiı senediyle icra
sının ref ve izalesi ve gayrimenkul tjasarrufatının su
reti salime ve muttaridede cereyanını temin ve bilcüm
le muamelatı tasarrufiyenin tapu idarelerince ifa ve 
mutasarrıflarına tapu senedi itası ve Tasarruf Kanu
nunun üçüncü maddesi hükmünün muhafazası için 
ancak senedi adî ile tasarruf edilen mali gayrimenkul 
sahibi evvellerinin yetlerindeki tapu senedi ile kayıt
ları nazarı itibara alınmayarak zilyetlerinin müddeti 
temellük ve tasarruflarının on seneye baliğ olduğu ve 
hudut ve tasarruf ihtilafatından âri bulunduğu ledet-
tahkik anlaşılan emvali gayrimenkulenin zilyetleri na
mına tapu idarelerince tapu senedi verilmesi muvafık 
görülerek birinci ve ikinci maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Tapu idarelerince bu kabil elden ele geçen emvali 
gayrimenkule muamelei intikaliyelerinin icrasında mü
teaddit intikal muamelesi yapılmaktan ve masrafla
rından dolayı hâsıl olan müşkülatta senetsiz tasarru
fat harcına tabi olmakla bertaraf edilmiş olduğundan 
ve kanunun hükmü mukaddema tapu idareleri hari
cinde vuku bulan tasarrufata münhasır bulunduğun
dan üçüncü, dördüncü maddelerle mevaddı atiyesi 
aynen kabul edilerek müstaceliyet ve derhal müzake
re ricasiyle Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arz ve 
takdim kılınmıştır. 

Mazbata Muharriri 
Tapu Encümeni Reisi Namına 

Malatya 
Cavit Mahmut Nedim 
Kâtip Aza 

Malatya Artvin 
Mahmut Nedim Hilmi 

Aza Aza 
Ankara - Kastamonu 
Şakir Mehmet Nuri 

Tapu Daireleri Haricinde Elden Geçeri Emvali Gayri
menkulenin Tapu Senedine Raptı Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Tapu senedine merbut ve kaydı 
mevcut olduğu halde tapu daireleri haricinde bey'i ve 
ferağ ve taksim ve intikal gibi bir sebeple elden geç
miş yerlerden zilyetlerinin müddeti temellük ve tasar
rufları on seneye baliğ olduğu indetjahkik anlaşılan 
emvali gayrimenkule için malik ve mutjasarrıfları nam
larına tapu senedi verilir. 

İkinci Madde — Esasen tapu senedine merbut ve 
kaydı olmayan emvali gayrimenkuleden birinci mad-
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dede gösterilen eshaptan dolayı elden geçip de zilyet
lerinin müddeti temellük ve tasarrufu on seneye ba
liğ olduğu veyahut müddeti temellük ve tasarruf on 
seneye baliğ olmamakla beraber hudut ve tasarruf ih
tilafından âri bulunduğu tahakkuk edenler için dahi 
zilyetleri namına tapu senedi ita kılınır. 

Üçüncü Madde — Birinci ve ikinci maddeler mu
cibince senede rapt olunacak emvali gayrimenkule 
muamelatı yalnız senetsiz tasarrufat harcına tabidir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun ahkâmı neşri tari
hinden mukaddem tapu idareleri haricinde vuku bulan 
tedavülata maksurdur. 

Beşinoi Madde — Bu kanuna mugayir olan ahkâm 
mefsuhtur. 

Altıncı Madde — Bu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Yedinci Madde — Bu 
Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep Bey 

İmzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 
Maliye Vekili 

Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani Bey 

tmzada bulunmadı 

kanunun icrayı ahkâmına 
11.5.1926 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan Bey 
tmzada bulunmadı 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necatı 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik Bey 

İmzada bulunmadı 
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Sıra Numarası : 168 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA Î3W KÂNUNUSANİ 1926 TARİHİN
DE TANZİM VE İMZA EDİLEN MUHADENET MUAHEDENAMESİNİN TASDİKİ HAKKINDA 
BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/879) NUMARALI KANUN LAYİHASI VE HARİCİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/774 

27.2.1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti ara

sında 30 Kanunusani 1926 tarihinde tanzim ve imza 
olunan muhadenet muahedenamesinin tasdiki hak
kında Hariciye Vekâletince tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 25 Şubat 1926 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun 
layihası ile muhadenet muahedenamesinin musaddak 
sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye - Şili Muhadenet Muahedenamesi Metni 
Bir taraftan 

Türkiye Cumhuriyeti 
Diğer taraftan 

Şili Cumhuriyeti 
Türkiye ile Şili arasında samimi muhadenet rabı

talarını tesis ve Takviye etmek hususunda aynı dere
cede samimi arzu perverde ettikleri ve iki devlet bey
ninde teessüs edecek münasebatın kendi milletleri
nin refah ve saadetine hadim olacağına kani bulun
dukları cihetle. 

Bir muhadenet muahedesi aktine karar vermişler 
ve bu maksatla murahhasları olmak üzere, 

Türkiye Reisicumhuru; 
Haşmetlû İtalya Kralı Hazretleri nezdinde Tür

kiye Cumhuriyeti fevkalâde murahhası ve Büyükel
çisi Suat Beyefendiyi, 

Şili Reisicumhuru; 
Haşmetlû italya Kralı Hazretleri nezdinde Şili 

Cumhuriyeti fevkalâde murahhası ve Sefiri Kebiri 
Mösyö Vilgas* cenaplarını tayin eylemişlerdir. 

Müşarünileyhima, usulüne muvafık görülen sa-
lahiyetnamelerini yekdiğerine badettebliğ ahkâmı ati-
yeyi kararlaştırmışlardır. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhu
riyeti arasında ve kezalik mezkûr iki devlet tebaası 

beyninde nakabili ihlâl sulh ve müsalemet ve samimi 
daimi muhadenet cari olacaktır. 

Madde 2. — Tarafeyni aleyeyni akideyn, iki dev
let arasında, hukuku düvelesasasatına tevfikan müna-
sebatı siyasiye ve şehbenderi tesisi hususunda ittifak 
etmişlerdir. Tarafeyni aliyeyi akideynden her birinin 
siyasi ve şehbenderi mümessillerinin, mütekabiliyet 
şartıyla, diğer tarafı memlekette hukuku umumiyei 
düvel kavaidiyle mütekarrer muameleye mazhar ola
caklarını kabul etmişlerdir. 

Madde 3. — İşbu muahede tasdik olunacak ve 
tasdiknameler sürati mümküne ile Roma'da teati edi
lecektir. İşbu Muahedename tasdiknamelerin teatisin
den on beş gün sonra iktisabı meriyet edecektir. 

Tasdiken lilmekal, tarafeyn murahhasları işbu 
muahedenameyi imza ve mühürleriyle tahtim eyle
mişlerdir. 

Bin dokuz yüz yirmi altı senesi kanunisanisinin 
otuzuncu günü iki nüsha olarak Roma'da tanzim 
edilmiştir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

10.5.1926 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti arasın

da 30 Kanunusani 1926 tarihinde tanzjm ve imza olu
nan muhadenet muahedenamesinin tasdiki hakkında 
Başvekâleti Celilenin 27 Şubat 1926 tarih ve (6/774) 
numaralı tezkeresine merbuten Encümenimize hava
le buyurulan kanun layihasıyla, muhadenet muahede
namesinin musaddak sureti tetkik ve müzakere olun
du. Encümenimiz mezkûr kanun layihası ile muahede
nameyi aynen kabul etmiş olmakla Heyeti Celileye 
arz olunur efendim. 

Hariciye Encümeni Reisi 
Menteşe Mebusu 

Şükrü Kaya 

Kâtip Namına 
Nebizade Hamdi 

Mazbata Muharriri 
namına 

İstanbul Mebusu 
Tevfik Fikret 

Aza 
Ağaoğlu Ahmet 
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Aza 

Aza 
Saffet 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Aza 

Mahmut 
Aza 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasmda 
30 Kanunusani 1926 Tarihinde Tanzim ve îmza 
Olunan Muhadenet Muahedenamesinin Tasdikine 

Dair Kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cum

huriyeti arasında 30 Kanunusani 1926 tarihinde Ro-
ma'da imza olunan muhadenet muahedenamesi kabul 
ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 25.2.1926 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat Bey 

Hasta 
Müdafaai Milliye 

Vekâleti Vekili Bahriye Vekili 
M. Cemil İhsan Bey 

İmzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Hasan Hüsnü Doktor Refik 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenani Doktor Refik 



Sıra Numarası : 212 

EMVALİ GAYRİMENKULE TADİLAT KOMİSYONLARININ SURETİ TEŞKİLİ HAKKINDA BAŞ
VEKÂLETTEN GELEN (1/928) NUMARALI KANUN LAYİHASI VE DAHİLİYE VE KAVANİNİ 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1565 

15.4.1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Emvali gayrimenkule tadilat komisyonlarının su

reti teşkili hakkında Maliye Vekâletince tanzim edilen 
ve icra Vekilleri Heyetinin 6 Nisan 1926 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun layihası ile esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti takdim olunmuştur, 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Bilâ vasıta vergilerimiz meyanında emvali gayri-

menkulenin vergiye matrah olan kıymetleri ve evsafı 
sairesi tahriri umumi ile tayin ve tespit olunduktan 
sonra vergideki alestikiyetin muhafaza ve temini için 
işbu matrahlarda husule gelen harekâtın vergiye icra 
ettiği tesiratı da komisyonu mahsuslarınca tayin ve 
tespit etmek lazımdır. 

«Tadilatı hususiye» unvanı verilen bu muamelât
la müştagil komisyonların keyfiyeti teşkili emvali gay
rimenkule mükellefiyetlerinin tezayüt veya tenakusun
da müessir bir surette methaldar bulunmaktadır. Fil
hakika şimdiye kadar vilayetlerimizin kâffesinde mü
sakkafat ve araziyi mükellef kılmak üzere 1275 ta
rihinden beri umumi muharrirler ve 1327 tarihinden 
itibaren de bazı garp vilayetlerimizde yalnız müsak
kafatı iratları üzerinden mükellef kılmak üzere de 
tahriri müsakkafat icra ettirilmiş ise de elyevm istiy-
fa olunan vergiler hiç bir vakit gayrimenkul servet
lerin arz ettikleri kıymet ve ehemmiyetle mütenasip 
bir derecede temevvüç edememiş ve bu hal kendisini 
bilhassa 1302 tarihli Emlâk Nizamnamesi ahkâmı ca
ri olan vilayetlerimizde pek bariz bir surette göster
miştir. Bunun içindir ki oralarda yeniden hükümetçe 
tahriri arzı ve müsakkafat muamelatına tevessül olun
muştur. Ancak bu muamele tabiat ve mahiyeti itiba
riyle bir kaç sene zarfında memleketin her tarafına 
teşmil edilecek kadar basit değildir ve hitamı olduk
ça uzun bir zamana tevakkuf eder. Binaenaleyh umu

mi tahrirler her tarafa teşmil edilinceye kadar evvel
ce icra olunan tahrirlerde tespit olunan matrahların 
harekât ve temevvücatını süratle takip ve tespit ede
cek olan ve sureti teşkili nizamatı mahsusasında mün-
deriç bulunan komisyonların faaliyetlerinin tanzimi 
ve bu faaliyeti işgal eyleyen komisyonların faaliyet
lerinin tanzimi ve bu faaliyeti işgal eyleyen mevanii 
izale ederek idarei maliyeyi hassas bir hale ifrağ el
zem görülmektedir. 

Elyevm mevcut komisyonlardan bilhassa 1302 
tarihli .Emlak Nizamnamesinin tatbik olunduğu ma
hallerde teşkil edilenler keyfiyeti tesisi itibariyle bu 
kaziyeyi temin edebilecek mahiyetten çok uzaktır Zi
ra bu komisyonlarda idarei maliyenin hiç bir rüknü 
mevcut olmadığı gibi hareket ve faaliyetlerini tanzim 
hususunda memurini maliyeye salahiyet bahşeder bir 
hüküm de yoktur. Bu hal altmış seneyi mütecaviz bir 
zamandan beri emlakin kıymetlerinde vukua gelen 
teferruatın bihakkın tayin ve tespitine ehemmiyetli bir 
surette mani teşkil etmiştir. 

Rapten takdim kılman kanun layihası bütüît bu 
mevanii izale ve tadilat ve tetkiki itiirazat komisyon
larının ibrazı faaliyet edebilecek şekilde teşkilini ta-
zammun etmek üzere kaleme alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet : 94 
1/928 

27.4.1926 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Emvali gayrimenkule tadilat kondisyonlarının su
reti teşkili hakkında Başvekâleti Cemilenin 15 Nisan 
1926 tarih ve 6/1565 numaralı tezkeresiyle tevdi bu-
yurulan kanun layihası Encümenimizee tetkik ve mü
zakere olundu. 

Emvali gayrimenkulenin vergiye ıjnatrah olan kıy
metlerinin tayin ve tespiti hususundaki ehemmiyet 
gayri kabili red bir hakikat bulunmakla mevcut ko
misyonların esbabı mucibe layihasınjdaki izahat veç
hile keyfiyet itibariyle ıslah edilmeleri zaruri bulun
duğundan Encümenimiz layihai kanuniyeyi esas iti
bariyle kabul etmiş ve idare heyetlerinin son aldığı 
şekil itibariyle azası meyanından kojmisyonlara aza 

ı 
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intihabı hidematı umumiyenin sektedar olmasını ica-
bedeceğinden işbu komisyonlara idare heyetince ha
riçten aza intihabı sureti tasvip edilerek mevaddı ka
nuniye bu esasa göre tedil ve (ihtiyar heyeti) tabiri 
Köy Kanununda kabul olunduğu veçhile (ihtiyar mec
lisi) ve altıncı maddede (nafizülicra) tabiri yerine 
(lazımülicra) tabiri kullanılarak layihai kanuniye ta
dil ve heyeti umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Ebubekir Hazım 

Kâtip 
İzmir 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Emin 

Aza 
Niğde 

Mehmet Ata 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza Aza 

Aza 

24.5.1926 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet : 119 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Emvali gayrimenkule tadilat komisyonlarının su

reti teşkili hakkında Başvekâleti Celilenin 1 Nisan 
1926 tarih ve 6/1565 numaralı tezkeresiyle tevdi Du
yurulan kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni maz
batası mütalâa ve tetkik olundu. Dahiliye Encüme
nince tadilen kabul edilen lâyihanın mezkûr kanu
nun 4, 6 ve 7 nci maddeleri encümence bittadil di
ğer mevaddı aynen kabul edilerek heyeti umumiyeye 
arz olunmak üzere Riyaseti Celileye takdime karar 
verilmiştir. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi 
Beyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Ankara 

Aza 
Ordu 
Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aza 
Karesi 

Mehmet Sabri 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Emvali Gayrimenkule Tadilat Komisyonlarının Sureti 
Teşkili Hakkında Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Emvali gayrimenkuleye ait mü
kellefiyet matrahlarındaki harekâtın vergi kuyudun-
da istilzam ettiği tadilatı ifa ile mükellef komisyon
lar vilâyet ve kaza merkezlerinde varidat kâtibinin 
riyaseti tahtında biri idare heyeti, dieğri, cemiyeti 
umumiye veya meclisi belediye tarafından hariçten 
intihap olunacak iki azadan mürekkeptir. 

Tahakkuk şuabatı mevcut olan mahallerde tadi
lât komisyonlarına tahakkuk memuru riyaset eder. 

Köylere ait emvali gayrimenkule vergilerinin ta
dilatı tahakkuk memuru muavini veya varidat kâti
binin riyaseti tahtında olmak üzere karye ve meya-
nında müntesap bir azadan mürekkep komisyon ma
rifetiyle icra olunur. 

İkinci Madde — Tadilât komisyonlarının mu-
karreratına vukubulacak itirazatı istinafen tetkik ile 
mükellef komisyonlar vilayet ve kaza merkezlerinde 
mal memurunun riyaseti tahtında olmak üzere ikisi 
idare heyetince hariçten ve ikisi cemiyeti umumiyei 
belediye veya belediye meclisi azası meyanından 
ve mezkûr hayat ve mecalis tarafından intihap dört 
azadan terekküp eder. 

Üçüncü Madde — Tadil ve istinaf komisyonla
rının cemiyeti umumiye vaya mecalisi belediyeden 
müntehap azası her senei maliye iptidasında yeni
den intihap olunur, aynı azanın ertesi sene intihabı 
caizdir. 

Dördüncü Madde — Arazinin tahriri umumisi ile 
mükellef komisyonlar Maliye Vekâletince tayin kı
lınan bir reis ve aza ile mahalli idare heyetinden ve 
belediyesinden intihap kılınan birer azadan mürek
keptir. 

Beşinci Madde — 14 Haziran 1326 tarihli Mu-
-sakkafat Vergisi Kanunu ile 15 Eylül 1326 tarihli tah
riri müsakkafat, 2 Nisan 1329 tarihli anadefteri, .1302 
tarihli Emlâk Vergisi Nizamnameleriyle mevaddı 
muaddelerinde mezkûr bulunan itiraz müddetleri on 
beş güne tenzil olunmuştur. Ahkâmı mezkûrenin ta
yin ettikleri usul dairesinde on beş gün zarfında iti
raz olunmayan mukarrerat iktisabı katiyet eder. 

Altıncı Madde — İstinaf komisyonlarına ahkâmı 
mahsusası mucibince vukubulacak itirazatın temyi-
zen mahalli tetkiki 14 Haziran 1326 tarihli Müsak
kafat Vergisi Kanununun yirmi ikinci maddesi mu
cibince Maliye Vekâletinde müteşekkil merkez ko
misyonudur. Merkez Komisyonunca müttehaz mu-
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karrerat bizatihi lâzımülicradır. Mezkûr maddeye 
fıkrai atiye tezyil olunmuştur. «Ancak hilafı nizam 
vaki olan tahminat hakkındaki mukarrerat fesh olu
nabilir.» 

Yedinci Madde — Tahrir ve tadil ve istinaf ko
misyonları için cemiyeti umumiye veya meclisi bele-
diden aza intihabında taahhurat vaki olur veya işbu 
aza . içtimaa devam etmezse reis ile idare heyetince 
hariçten müntehap aza içtimaa devam ve ittihazı 
karar ederler. Köy ihtiyar heyeti meclisince aza in
tihap olunmaz veya müntehap aza içtimaa gelmezse 
reis köy halkından birini onun yerine ikame ederek 
tadilatı ifa eyler. 

Sekizinci Madde — 1302 tarihli Emlâk Vergi Ni
zamnamesi ile 1326 tarihli Müsakkafat Kanununun 
1326 tarihli tahriri umumi ve 1329 tarihli anadefteri 
nizamnamelerinin işbu mevadda mugayiri ahkâmı 
mülgadır. 

Dokuzuncu Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Onuncu Madde — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

6 Nisan 1926. 
Başvekil Adliye Vekili 

îsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep ihsan Beyefendi 
İmzada bulunmadı. 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Tevfik Rüştü Beyefendi 

imzada bulunmadı. 
Maliye Vekâleti Vekili Maarif Vekili 

ismet Mustafa Necati 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Sabri Beyefendi 
imzada bulunmadı. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili içtimaiye Vekili 

Ali Cenani Beyefendi Doktor Refik 
imzada bulunmadı. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLÎ 

Emvali Gayrimenkule Tadilat Komisyonlarının Sureti 
Teşkili Hakkında Kanun 

Madde 1. — Emvali gayrimenkuleye ait mükel
lefiyet matrahlarındaki harekâtın vergi kuyudunda 
istilzam ettiği tadilatı ifa ile mükellef komisyonlar 
vilayet ve kaza merkezlerinde varidat kâtibinin ri
yaseti tahtında biri idare heyeti, diğeri cemiyeti 

umumiye veya mecalisi belediye tarafından hariçten 
intihap olunacak iki azadan mürekkeptijr. 

Tahakkuk şuabatı mevcut olan mahallerde tadilat 
komisyonlarına tahakkuk memuru riyaset eder. 

Köylere ait emvali gayrimenkule (vergilerinin ta
dilatı tahakkuk memuru muavini veya varidat kâ
tibinin riyaseti tahtında olmak üzerej karye (ihtiyar 
meclisi) meyanından müntehap bir azjadan mürekkep 
komisyon marifetiyle icra olunur. 

Madde 2. — Tadilat kornisyonlarjnın mukarrera-
tına vuku bulacak itirazatı istinafeh tetkik ile mükel
lef komisyonlar vilayet ve kaza merkezlerinde mal 
memurunun riyaseti tahtında olmak üzere ikisi idare 
heyetince hariçten ve ikisi cemiyeti ümumiyei bele
diye veya belediye meclisi azası meya|nından ve mez
kûr heyat ve mecalis tarafından münjtehap dört aza
dan terekküp eder. 

Madde 3. — Tadil ve istinaf komisyonlarının ce
miyeti umumiye veya mecalisi belediyeden müntehap 
azası her senei maliye iptidasında yeniden intihap 
olunur. Aynı azanın ertesi sene intihabı caizdir. 

Madde 4. — Arazinin tahriri umumisi ile mükel
lef komisyonlar Maliye Vekâletince tayin kılınan bir 
reis ve aza ile mahalli idare heyetince hariçten ve 
belediyesinden intihap kılınan birer azadan mürek
keptir. 

Madde 5. — 14 Haziran 1326 talihli Müsakafat 
Vergisi Kanunu ile 15 Eylül 1326 tarihli tahriri mü
sakkafat, 2 Nisan 1329 tarihli ana defteri, 1302 tarihli 
emlak vergisi nizamnameleriyle mevaddı muaddele-
lerinde mezkûr bulunan itiraz müddetleri tarihi teb
liğden itibaren on beş güne tenzil olunmuştur. Ah
kâmı mezkûrenin tayin ettikleri usul; dairesinde on 
beş gün zarfında itiraz olunmayan mukarrerat iktisabı 
katiyet eder. 

Madde 6. — İstinaf komisyonlarına ahkâmı mah-
susası mucibince vuku bulacak itiralzatın temyizen 
mahalli tetkiki 14 Haziran 1326 tarihli Müsakkafat 
Vergisi Kanununun yirmi ikinci ma4desi mucibince 
vuku bulacak itirazatın temyizen mah|alli tetkiki 14 
Haziran 1326 tarihli Müsakkafat Vergisi Kanununun 
yirmi ikindi maddesi mucibince Maliye Vekâletinde 
müteşekkil merkez komisyonudur. Merkez komisyo
nunca müttehaz mukarrerat bizatihi | lâzımülicradır. 
Mezkûr maddeye fıkrai atiye tezyil olunmuştur : 

«Ancak hilafınizam vaki olan tahminat hakkın
daki mukarrerat fesh olunabilir» 

Madde 7. — Tahrir ve tadil ve istjinaf komisyon
ları için cemiyeti umumiye veya mevjisi belediyeden 
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aza intihabında teahhurat vaki olur veya işbu aza 
içtimaa devam etmezse reis ile idare heyetince hariç
ten müntehap aza içtimaa devam ve ittihazı karar 
ederler. Köy ihtiyar meclisince aza intihap olunmaz 
veya müntehap aza içtimaa gelmezse reis köy hal
kından birini onun yerine ikame ederek tadilatı ifa 
eyler. 

Madde 8. — 1302 tarihli Emlak Vergisi Nizamna
mesi ile 1326 tarihli Müsakkafat Kanununun, 1326 
tarihli tahriri umumi ve 1329 tarihli ana defteri ni
zamnamelerinin işbu mevadda mugayir ahkâmı mül
gadır. 

Madde 9. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 10. — Bu kanunun icrasına Maliye ve Da
hiliye Vekilleri memurdur. 

Kavanini Maliye Encümeninin Tadili 
Madde 4. — Arazinin tahriri umumisiyle mükellef 

komisyonlar Maliye Vekâletince tayin kılman bir reis 
ve bir aza ile Meclisi îdare Heyetince hariçten ve 

belediye heyetince azası meyanından İntihap kılınan 
birer azadan mürekkeptir. 

Madde 6. — îstinaf komisyonlarına ahkâmı mah
susa mucibince vuku bulacak itirazatın temyizen ma
halli tetkiki 14 Haziran 1326 tarihli Müsakkafat Ver
gisi Kanununun 22 nci maddesi mucibince Maliye 
Vekâletinde müteşekkil merkez komisyonudur. Mer
kez komisyonunca müttehaz mukarrerat bizatihi la-
zımülicradır. Ancak, hilafı nizam vaki olan tahminat 
hakkındaki mukarrerat fesh olunabilir. 

Madde 7. — Tahrir ve tadili istinaf komisyonları 
için idare heyeti ve cemiyeti umumiye veya meclisi 
belediden müntehap azadan her hangi biri içtimaa 
devam etmez veya intihabında teahhurat vaki olursa 
ekseriyetle içtimaa devam Ve ittihazı mukarrerat 
ederler. Köy ihtiyar meclisince aza intihap olunmaz 
veya müntehap aza içtimaa gelmezse reis köy halkın
dan birini onun yerine ikame edeerk tadilatı ifa ey
ler. 

••» 
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Sıra Numarası : 18& 

FİRAR EDİP DERDEST EDİLEN MEMURLARIN MAAŞATI HAKKINDA İCRA 
YETİ RİYASETİNDEN GELEN (3/37) NUMARALI TEZKERE VE MÜDAFAA! MİLLİYE 

MAZBATASI 

VEKİLLERİ HE-
ENCÜMENİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Riyaseti 19.9.1338 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet : 1844 
Karar : 1558 Kayıt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Samsun rüsumat memurlarından iken, silah altına 

alınıp kıtasından firar eden ve derdest edilerek elyevm 
Samsun 'müfreze! bahriyesinde zecren hizmeti askeri
yede istihdam edilmekte olan Abdülvehap Efendinin 
rüsumat idaresindeki memuriyet maaşının ita edilip 
edilmemesi mahallinden sorulmakta olduğu ve hal
buki silah altına alınanlara tahtı silahta bulundukları 
müddetçe maaş verilmesi hakkında 6 Şubat 1332 ta
rihli Kanunda bu kabil firarilere maaş verilemmesine 
dair bir sarahat mevcut olmadığı ve gerçi kıtayı aske
riyesinden firar keyfiyeti mücazatı terhibiyeyi müs-
telzim bir cürüm olup, derdest edilerek zecren ve ta
kibatı kanuniyesi tecilen sevkedilenlere maaş itası gay
ri caiz olması lazım gelirse de mesele kanunun tef
siri demek olacağından icrayı icabı Maliye Vekâle
tinin 13 . 9 ,, 1338 tarihli ve 53358/16737 numaralı 
tezkeresinde bildirilmesine binaen keyfiyetin berayı 
tefsir Meclisi Âliye şevki İcra Vekilleri Heyetinin 
19 Eylül 1338 tarihli içtimaında takarrür etmekle ifa
yı muktezasına ve neticesinin iş'arına müsaadei dev
letlerini istirham eylerim efendim, 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi Vekili 
Seriye Vekili 

Abdullah Azmi 

SABIK ADLtYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
18.10.1338 

Riyaseti Celileye 
Samsun rüsumat memurlarından iken, kıtasından 

firar ederek bilahara derdestle elyevm Samsun müf-
rezei bahriyesinde müstahdem Abdülvehap Efendinin 
rüsumat idaresindeki memuriyet maaşının verilip ve
rilmemesinin tefsiren beyanına dair İcra Vekilleri He
yetinin 19 . 9 . 1338 tarihli tezkeresi Adliye Encü
menine havale ve tevdi buyurulmuş olmakla mütalaa 
ve iktizası müzakere edildi. Tezkerei mephusede muh
tacı tefsir olarak gösterilen cihet silah altında bulunan 
memurine tahtı silahta bulundukları müddetçe maaş 

verilmesi hakkında mevzu olan 6 Şubat 1338 tarihli 
Kanunda bu kabil firarilere maaş verilmesine dair 
bir kayıt ve sarahat mevcut olmadığımdan keyfiyetin 
tefsir suretiyle halline müteallik olan Heyeti Vekile-
nin teklifi usul ve muamelâtı, askeriyenin tetkik ve 
Kavanini Maliyenin tatbiki hususatına müteferri me-
sailden olmakla alelusul Müdafaai Milliye ve Ka
vanini Maliye encümenlerinin nazarı mütalaasına vaz'ı 
münasip görülerek Heyeti Umumiyeye arzı keyfiyete 
müttefikan karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi 

Canik 
Rahmi 
Kâtip 
İsparta • 
Tahir 
Aza 

Kırşehir 
Sadık 
Aza 

Karahisarışarki 

Aza 
Maraş 

Mazbat^ Muharriri 
Kırşehir 
Müfit 
jAza 
Öiga 

Hüseyin 
Aza 

Eıjtuğrul 

Aza 
Karahisarısahip 
İsmail §ükrü 

Aza 
Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni j 13.2.1340 

7/93 
MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Samsun, rüsumat memurlarından iken, kıtasından 

firar ederek bilahara derdestle elyevm Samsun müf-
rezei bahriyesinde müstahdem buluna|n Abdülvehap 
Efendinin rüsumat idarelerindeki memuriyet maaşı
nın verilip verilmemesinin tefsiren beyanına dair İc
ra Vekilleri Heyetinin 19 . 9 . 1338 tarihli tezkeresi 
Adliye Encümenine havale ve tevdi buyurulmuş ise 
de bu kabil firarilere maaş verilip verilmeyeceğine 
dair kanunda bir kayıt ve sarahat mevcut olmadığın
dan keyfiyetin tefsir ve halli Müdafaai Milliye ve 
Kavanini Maliye encümenlerince intaç edilebileceği 
mütalaası ile senei sabıkadan devren Encümenimize 
havale buyurulan müzakere tetkik ve müzakere edildi. 

Filhakika seferberlikte silah altına davet edilen 
memurine kanunu mahsusuna tevfikan askerlikte bu-
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lunduğu müddetçe maaş itası lazım gelir ise df: işbu 
maaşın hikmeti itası silah altında bulunduğu müd
detçe bu kabil memurinin memuriyetlerinin uhdele
rinde kemakân ipkası esasına müstenittir. 

Halbuki merkum Abdülvehap Efendi firar et
mekle silah altında bulunmak şerefinden kendisini 
mahrum etmiş ve bu esnada vazifei memuriyetine da
hi avdet edememekle mazereti meşruaya müstenit ol
mayarak terki vazife eylemiş vaziyetinde kalmakla 
bittabi memuriyeti infisah etmiştir. 

Derdestinden sonra tekrar hizmeti askeriyesini 
ifa etmesi cihetine gelince, memur olmayarak silah 
altına alınan mükellefini saire hükmüne tabi olmakla 
kendisine askeri maaşından gayrı maaş itası mümkün 
olamayacağı mütalaası ile heyeti umumiyeye arz ve 
takdimine karar verildi. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 
Karahisarısahip 

Ali 
Kâtip 

Zonguldak 
Yusuf Ziyaettin 

Aza 
Ali Rıza 

Aza 

Mazbata Muharriri 
« 

Ahmet Haindi 

îzmir 
. Mustafa 

Aza 
Kastamonu 

Halit 
Aza 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni ' 15.5.1926 

Adet : 90 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Samsun Rüsumat memurlarından iken, silah al-
tma alınıp kıtasından firar eden ve derdest edilerek 
elyevm Samsun müfreze! bahriyesinde zecren hizmeti 

askeriyede istihdam edilmekte olan Abdülvehap Efen
dinin rüsumat idaresindeki memuriyet maaşının ita 
edilip edilmemesi mahallinden sorulmakta olduğu ve 
halbuki silah altına alınanlara tahtı silahta bulunduk
ları müddetçe maaş verilmemesi hakkında 6 Şubat 
1332 tarihli Kanunda bu kabil firarilere maaş ver 
rilmemesine dair sarahat mevcut olmadığı ve gerçi 
kıtayı askeriyesinden firar keyfiyeti mücazatı terbiyeyi 
müstelzim bir cürüm olup, derdest edilerek zecren ve 
takibatı kanuniyesi tecilen sevkedilenlere maaş itası 
gayrı caiz olması lazım gelirse de meselenin kanunun 
tefsiri demek olacağından icrayı icabı Maliye Vekâ
letinin 3 . 9 . 1338 tarihli 53358/16737 numaralı tez
keresinde bildirilmiş olmasına binaen keyfiyetin be-
rayı tefsir Meclisi Âliye şevki İcra Vekilleri Heyeti
nin 19 Eylül 1338 tarihli içtimaında takarrür etmekle 
ifayı muktezası zımnında tcra Vekilleri Heyetinin 
19 . 9 . 1337 tarih ve 6/1558 numaralı Adliye ve 
Müdafaai Milliye Encümenlerinde tetkik edilerek En
cümenimize tevdi kılınan tezkeresi mütalaa olunarak 
Encümen Müdafaai Milliye Encümeninin noktai na
zarına iştirak etmekle Heyeti Celileye arzına karar 
verilmiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayazıt 
Şefik 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Ordu 
Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Konya 
Mustafa 
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Sıra Numarası : 205 

EVKAF MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİNCE ANKARA'DA İNŞA EDİLECEK HAYRAT | VE AKARAT 
İÇİN BİR MİLYON LİRANIN SARFINA MEZUNİVET İTASI HAKKINDA BAŞVEKALETTEN GE
LEN (1/872) NUMARALI KANUN LAYİHASI VE MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMEN? MAZBATASI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 17 Şubat 1926 
Adet : 6/745 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ankara'da inşa edilecek hayrat ve akarat için bir 

milyon liranın sarfına mezuniyet itası hakkında Ev
kaf Müdüriyeti Umumiyesince tanzim edilen ve îcra 
Vekilleri Heyetinin 21 Şubat 1926 tarihli içtimamda 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun 
layihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Ankara'da inşası mutasavver camii şerif ile mek

tep ve apartmanların gerek masarifi inşaiyeleri, ve 
gerek inşaat müddeti itibariyle doğrudan doğruya 
münakaşaya vaz'ı ile ihale edilemeyecek derecede ol
malarına mebni usulü muhasebei umumiye kanunu 
muvakkatinin on üçüncü maddesinin fıkrai ahiresi 
veçhile inşaatı mezkûre için kanunu mahsus istihsali 
lazım gelmiş ve merbut layihai kanuniye tanzim ve 
takdim kılınmıştır. 

Bir milyon liraya kadar inşa edilebileceği anlaşı
lan mezkûr binaların iki senede ancak ikmal oluna
cağı ve her sene tahakkuk edecek miktar tesadüf 
ettiği sene bütçesinden tesviye edileceği cihetle bu 
noktalar nazarı dikkate alınarak birinci madde o su
retle arz ve teklif edilmiş ve ikinci ve üçüncü mad
deler alel usul vaz edilıriekle muhtacı izah görülme
miştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası : 235 
Esas Numarası : 1/872 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince Ankara'da inşa 
edilecek hayrat ve akarat için bir milyon liranın sar
fına mezuniyet itası hakkında Başvekâletten gelen 
kanun lâyihası Evkaf Müdürü Umumi Vekili Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi., 

Lâyihai kanuniye usulü Muhasebei Umumiye 
Kanunu muvakkatinin on üçüncü maddesinin son 
fıkrası mucibince müteaddit senelere \ şamil taahhü-
dat icrası kanunu mahsusa mütevakkıf olmasına 
mebni Ankara'da inşa edilecek hayratj ve akarat için 
iki senede sarf edilmek üzere bir milyon lira sarfına 
mezuniyet itası maksadını istihdaf etmektedir. An
kara'nın ümranına hizmet etmekle bjeraber menafii 
vakfı temine matuf görülen inşaatı vjakıanın bir se
nede ikmaline imkân olamayacağı nazarı dikkate 
alınarak encümenimizce matlup salâhiyetin itası 
şayanı terviç görülmüş, ancak birinci j maddenin iki
ye tefrikiyle bazı takyidatı ihtiva etrnek üzere taah
hüde ait ikinci madde tedvin edildiği gibi birinci 
maddede senelerin tasrihi ile bazı tadjlat bilicra mu
addeldi tanzim kılınan şeklin Heyeti jCeliyeye takdi
mine karar verilmiştir. 21 Mayıs 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Aza 
istanbul 

Ali Rıza Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 

i Aza 
Dtyarbekir 

jŞeref 
i 

j Aza 
Qiresun 

Musa Kâzım 

j Aza 

Hükümetin Teklifi 

Kanun 
Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince 

Ankara'da inşa edilecek hayrat ve akarat için iki 
senede sarf edilmek ve her sene sarfı tahakkuk ede
cek miktar tesadüf ettiği sene bütçesinin tertibi aidin • 
"den mahsup olunmak üzere bir milyon liranın sar
fına ve buna mahsuben şimdiden taahhüdat icrasına 
mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 
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Madde 3. 
murdur. 

Bu kanunun icrasına Başvekil me-

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti Vekili 
Mehmet Cemil 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

21 Şubat 1926 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Refik 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ TADİLİ 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince Ankara'da İnşa 

Edilecek Hayrat ve Akarat İçin Bir Milyon Lira 
Tahsisine Dair Kanun 

Birinci Madde — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesin
ce Ankara'da inşa edilecek hayrat ve akarat için 1926 -
ve 1927 senelerinde sarf edilmek üzere bir milyon lira 
tahsis kılınmıştır. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince tahsis 
edilen mebaliğin mecmuunu ve senevi tediye miktarı 
da bütçede mevzu tahsisat derecesini tecavüz etme
mek üzere Evkaf Müdüriyeti Urriumiyesi İcra Ve
killeri Heyeti karariyle taahhüdata girişmeye mezun
dur. 

Üçüncü Madde — Bu ka'nun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Başvekil memurdur. 
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Sıra Numarası : 189 

TARİFE KANUNUNUN TEFSİRİ HAKKINDA MALİYE VEKÂLETİNDEN GELEN (3/83) NUMARALI 
' TEZKERE VE REDDİNE DAİR KAVANİNl MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesi 
Kontrol Dairesi Müdiriyeti 

Kalemi 
Adet : 990/3909 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bir memlekette daimi kalmak üzere celbedilip 

müddeti temaşası hitamında diğer memleketlerde do
laştırılarak ilânihaye ihraç ve iade edilmekte olan 
sinema şeritlerinin dahili memlekette kalması müddeti 
şeraitine göre tebeddül etmekte olmasına ve tarife 
tatbikinden şimdiye kadar bazı mahallerde Tarife Ka
nununun 766 ncı maddesine tevfikan resim gümrüğü 
katiyen ve ekseri mahallerde dahi geldiği mahalle 
iadesinde reddolunmak üzere mezkûr kanunun dör
düncü maddesinin tasian fıkrasına kıyasen resim 
gümrüğü dipozito suretiyle alınmakta olduğu muha
beratı cariyeden anlaşılmıştır. 

Tarife Kanununun dördüncü maddesinin tasian 
fıkrasında; yine iade olunmak şartıyle umumî sergi
ler ile tiyatro sirkler için muvakkaten ithal olunan 
bilûmum eşyanın gümrük resminden muaf olduğu 
zikrolunmasına mebni bunların gümrüklere vürudun-
da, geldiği mahalle iadelerinde raddolunmak üzere 
ithalat resim gümrüğü muvakkaten dipozitoya rapten 
imrar olunmakta bulunduğundan ve mevzubahis olan 
sinema şeritleri gerçi maddei mezkûrede zikredilmemiş 
ise de sinemaların dâhi tiyatro şekil ve mahiyetinde 
olması itibariyle maddei mezkûrenin dairei şümulünde 
bulunduğu ve Tarife Kanununun 766 ncı maddesi mu
cibince resim gümrüğü tabi olan dolu ve boş sinema 
şeritlerinin dahi memlekete sureti katıyede ithal olu
nacaklara münhasır olacağı mütalâa olunmakta ise 
de ifayı muamelede tereddüt edildiğinden maddeteyni 
mezkûreteynin tetkiki münderecatı ile bu bapta tefsi-
ren bir karar ittihaz ve tebliğ buyurulmasını rica ede
rim efendim. 18 Haziran 1338 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Sabık Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Sinema şeritleri, tiyatro alât ve edevatına makis 
olamıyacağından dahili memlekete girecek sinema şe
ritlerinden Tarife Kanununun 766 ncı maddesine tev

fikan muamele ifası iktiza edeceğinden Maliye Vekâ
letine tebliği karargir oldu. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Kâtip 

Aza 
Elâziz 

Mazbata Muharriri 
frokat , 
Rifat 

Aza 
Kjonya 

Aza 

Aza 
îçel 

Aza 
Saruhan 

Tarife Kanununun 4 ncü mad
desinin tasian fjkrası mucibin
ce muamele ifası mütalâasında 
Maliye Vekâletiyle beraberim. 

Ömer Lütfü 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet : 104 16 . 5 . 1926 

* Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Bir memlekette daimi kalmak üz^re celbedilip, 

müddeti temaşası hitamında diğer memleketlerde do
laştırılarak ilânihaye ihraç edilmekte olan sinema şe
ritlerinin dahili memlekette kalması müddeti şeraitine 
göre tebeddül etmekte olmasına ve Tarife Tatbikinden 
şimdiye kadar bazı mahallerde Tarife Kanununun 766 
ncı madesine tevfikan resim gümrüğü; katiyen ve ek
seri mahallerde dahi geldiği mahalle iadesinde reddo
lunmak üzere mezkûr kanunun dördüncü maddesinin 
tasian fıkrasına kıyasen resim gümrüğ^ dipozito sure
tiyle alınmakta olduğu muhaberatı caByeden anlaşıl
mıştır. Tarife Kanununun dördüncü maddesinin ta
sian fıkrasında yine iade olunmak şarjtıyle amelî ser
giler ile tiyatro sirkler için muvakkaten ithal olunan 
bilumum eşyanın gümrük resminden mjuaf olduğu zik
rolunmasına mebni bunların gümrüklere vürudunda 
geldiği mahalle iadelerinde reddolunmik üzere ithalât 
resim gümrüğü muvakkaten dipozitoyja rapten imrar 
olunmakta bulunduğundan ve mevzubjahis olan sine
ma şeritleri gerçi maddei mezkûrede zikredilmemiş 
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ise de sinemaların dahi tiyatro şekil ve mahiyetinde 
olması itibariyle maddei mezkûrenin dairei şümulünde 
bulunduğu ve Tarife Kanununun 766 ncı maddesi 
mucibince resim gümrüğe tabi olan dolu ve boş si
nema şeritlerinin dahi memlekete sureti katiyede ithal 
olunacaklara münhasır olacağı mütalaa olunmakta ise 
de ifayı muamelede tereddüt edildiğinden maddeteyni 
mezkûreteynin tetkiki münderecatı ile bu bapta tefsiren 
bir karar ittihazı zımnında Maliye Vekâletinin mev
du 18 Haziran 1338 tarih ve 990/3909 numaralı tez
keresi ve geçen devre Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası mütalaa olundu. 

Tarife sarih ve madde kabilitefsir görülmediğin
den Encümenimiz reddine karar vermiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Süleyman Sırrı wSüleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Ankara 
İhsan 
Aza Aza 
Aza Aza 

Konya 
Mustafa 
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Sıra Numarası : 179 

TEKALİFİ MİLLİYE SURETİYLE ALINAN HAYVANATTAN TELEF OLANLAR BEDELATININ 
TAZMİN OLUNUP OLUNMAYACAĞININ TEFSİRİ HAKKINDA İCRA VEKİLLERİ HEYETİ Rİ

YASETİNDEN GELEN (3/63) NUMARALI TEZKERE VE KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

Karar 1797 
Kayıt 6/1380 

Ankara : 30 . 8 . 1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Efradı ahaliden tekâlifi milliye suretiyle vazifesi 

ni ifa veya ücretli ücretsiz olarak eşyayı askeriye nak
ledenlerin esnayı vazife ve hini nakilde telef olan ma-
lizati hayvanlarının tazmin veya ademi tazmini hak
kında bir güna sarahati kanuniye ve karar mevcut 
olmadığından ve hali seferberide orduya hayvanı ile 
gönüllü olarak dahil olan efradın sun'u taksiri ol
maksızın telef olduğu sabit olan hayvanatın sureti 
tazmini hakkındaki 23 Kânunuevvel 1331 tarihli Ka
nunun salifüzzikir telef olan hayvanat için tatbikin
de tereddüt edilmekte ve bu bapta müracaat vuku-
bulmakta olduğundan mezkûr kanun ahkâmımn bun
lar hakkında tatbikine imkân görülemediği takdirde 
bu kabil eshabı müracaat hakkında bir karar ittihaz 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 2 . 7 . 1338 tarihli ve 
Muhasebat Dairesi Şube 2, 5510 numaralı tezkere
sinde bildirilmesine binaen keyfiyetin berayı tefsir 
Meclisi Âliye şevki İcra Vekilleri Heyetinin 29 Ağus
tos 1338 tarihindeki içtimaında takarrür etmekle ifa
yı muktezasma ve neticesinin işarına müsaadei dev
letlerini rica ederim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet : 102 
17 . 5 . 1926 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Efradı ahaliden tekâlifi milliye suretiyle vazife
sini ifa veya ücretli ücretsiz olarak eşyayı askeriye 
nakledenlerin esnayı vazife ve hini nakilde telef olan 
malizati hayvanlarının tazmin veya ademi tazmini 
hakkında bir güna sarahati kanuniye ve karar mev
cut olmadığından ve hali seferberide orduya hayva
niyle gönüllü olarak dahil olan efradın sun'u taksiri 

olmaksızın telef olduğu sabit olan hayvanatın sureti 
tazmini hakkındaki 23 Kânunuevvel 1331 tarihli ka
nunun salifüzzikir telef olan hayvanat için tatbikin
de tereddüt edilmekte ve bu bapta müracaat vuku-
bulmakta olduğundan mezkûr kanun ahkâmının bun
lar hakkında tatbikine imkân görülemediği takdirde 
bu kabil ashabı müracaat hakkında bir karar itti
hazı Müdafaai Milliye Vekâletinin 2 . 7 . 1338 tarihli 
ve Muhasebat Dairesi İkinci Şube 5501 numaralı 
tezkeresiyle bildirilmesine binaen keyfiyetin berayı 
tefsir Meclisi Âliye şevki îcra Vekilleri Heyetinin 
29 Ağustos 1338 tarihindeki içtimaında takarrür et
mekle ifayı muktezası zımnında İcra Vekilleri He
yetinin 30 . 8 . 1338 tarih ve 6/1380 numaralı tezke
resi mütalâa ve icabı müzakere olundu. Hali sefer
beride orduya gönüllü olarak dahil olan efradın 
sun'u taksiri olmaksızın telef olduğu sabit olan hay
vanatın tazmini 23 Kânunuevvel 1331 tarihli kanun 
ahkâmındandır. Efradı ahaliden tekâlifi milliye sure
tiyle vazifesini ifa eden ve ücretsiz olarak eşyayı as
keriye nakledenler kendi hayvaniyle gönüllü olarak 
orduya dahil olan eşhas mahiyetinde olup, ücretli 
olarak eşya nakledenler ise hayvanlarını bizzat idare 
edecekleri ve aynı zamanda muayyen ücretle nakli
yat yapan kiracıdan başka vaziyette olmadıkları ci
hetle bu kabil eşhasın telef olan hayvanı için bedeli 
tazmin alamayacakları tabii olup, ücretsiz olarak eş
ya nakleden fakat kendi sun'u taksiri olmaksızın es
nayı nakliyatta telef olan hayvanatın tazmini muk-
tazidir. Binaenaleyh ona göre atideki fıkra tespit ve 
Heyeti Celileye arz olunmuştur. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Bayezit Bozok 
Şefik Süleyman 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aza 
Karesi 

Mehmet Cavit 



Fıkrai Tefsiriye 
Tekâlifi milliye suretiyle vazifesini ifa veya üc

retsiz olarak eşyayı askeriye nakledenlerin kendi 
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I sun'u taksiri olmaksızın esnayı vazifede telef olan 
I hayvanat için 23 Kânunuevvel 1331 tarihli kanun 

veçhile bedeli tazmin verilir. 
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Sıra Numarası i: 155'e ilave 

SANAYİ VE MAADİN BANKASI KANUNUNUN YEDİNCİ MADDESİNİN «A» FIKRASININ TEF
SİRİ HAKKINDA (3/639) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE TİCARET V£ DAHİLİYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet : 106 
3/639 . 

18.5.1926 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

19 Nisan 1341 tarih ve 633 numaralı Sanayi ve 
Maadin Bankası Kanununun muafiyatına dair ye
dinci maddesinin «A» fıkrasında müderiç muafiyetin 
belediye rüsumuna da şâmil olup. olmadığının tefsiri 
hakkında Başvekâleti Celileden mevrut 4 Nisan 1926 
tarih ve 6/1396 numaralı tezkere Encümenimize ha
vale Duyurulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Dahiliye Vekâletinin Sanayi ve Maadin Bankası» 
nın yedinci maddesindeki rüsum ve tekâliften maksat 
hükümete ait rüsum ve tekâlif olup, belediyelere ait 
olanların bundan hariç kaldığı ve Osmanlı Bankası
nın 1279 tarihli mukavelenamesinde ve tütün inhisa* 
rınnı imtiyaz* müddetinin temdidi hakkında mukadde

ma ittihaz olunan karara müstenit 22 Kanunuevvel 
1340 ve 55 numaralı tefsiri kanunininj kanunun sara
hat ve şümulünü takyid etmekte bulunduğu yolunda
ki müdafaası Encümenimizce de varidi görülerek işbu 
muafiyetin hizmet mukabili bir ücret olarak belediye 
rüsum ve tekâlif ve harçlarına şümujü olamayacağı 
tezekkür kılınmış ve Heyeti Celileye arz ve takdim 
kılınmıştır. 

Demliye Encümeni 
Reisi Namına 

Niğde 
Mehmet Ata 

Kâtip 
İzmir 

Aza 
Çorum 

Aza 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münür 

Aza 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırn 
Aza 
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Sıra Numarası : 206 

1341 SENESt MUVAZENEÎ UMUMÎYE KANUNUNUN 32 NCt MADDESİNE BÎR FIKRA TEZYÎLÎ 
HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (İ/940) NUMARALI KANUN LAYİHASI VE MUVAZENEÎ 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 3.5.1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1854 

Büyük MiUet Meclisi Riyasetine 
1341 senesi umumi. Muvazene Kanununun 32 hci 

maddesine tezyil edilmek üzere Nafıa Vekâletince 
tanzim edilen ve tcra Vekilleri Heyetinin 25 Nisan 
1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip olunan kanun ile esbabı mucibe mazbatası
nın musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arıaa mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe 
8 Nisan 1339 tarihli Usulü Muhasebei Umumiye 

Kanunu muvakkatinin on üçüncü maddesinde beş 
milyon kuruş ve daha ziyade sarfiyata muhtaç olan 
her türlü inşaat ve imalata ait taahhüdatın icrası bir 
kanunu mahsusa veya bu derecede sarahaten muay
yen bulunmasına mütevekkiftir. Bir sene bütçesinde 
dahil olan tahsisata istinaden nihayet beş sene için 
taahhüdat icra olunabilir. Fakat mecmu taahhüt ka
dar bir meblağın o sene bütçesindeki tahhisatından 
bittefrik başka hususa istimal olunmaması meşruttur. 
İstilzam edeceği masarifin mecmuu senei cariye büt
çesinden tefrik olunmamak ve kısmen senei cariye 
bütçesinden ve kısmen sinini atiye bütçelerinden mah
sup olunmak üzere taahhüdat icrası bir kanunu mah
sus ile tasdik olunmaya veya bütçede musarrah bulun
maya mütevakkıftır, denilmektedir. Halbuki yol işle
rinden bir çoğunun senesi zarfında ikmali inşaası adi-
mülimkân bulunduğundan işbu madde ahkâmının in

şaatı nafıaya tatbiki halinde hiç bir iş görmek imkânı 
kalmayacağı nazarı itibara alınarak 1340 senesi Mu-
vazenei Umumiye Kanununun 17 nci maddesiyle tu-
ruku umumiye ve cesim köprüler inşaat ve imalatı
na ait taahhüdat mezkûr madde ahkâmından istisna 
edilmiştir. 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
ise 1340 senesi Muvazenei Kanununun on yedinci 
maddesini ilgi ederek umuru nafıaya ait taahhüda-
tını yalnız Muhasebei Umumiye Kanunu muvakka
tinin 13 ncü maddesinin birinci fıkrası hükmünden is

tisna etmiştir. Halbuki senei maliye Haziran bidaye
tine kadar temdit edilmiş olduğundan muhasebei umu
miye Kanununun 13 ncü maddesi ahkâmına tevfiki 
hareketle Mayıs nihayetine kadar hiç bir yerde taah-
hüdata girişilmek ihtimali kalmamıştır. Çünkü hiç bir 
yol ve köprü işinin bu üç ay zarfında ikmali ihtima
li olmadığı gibi mecmu taahhüt kadar bir mebaliğin 
mevkuf tutulması imkânı dahi yoktur. Bu suretle 
mevsimi inşaat beyhude geçmekte ev yol işleri sek
teye uğramaktadır. Maddei mahsuse ahkâmı baki kal
dığı takdirde senei maliye Haziran bidayetine kadar 
temdit edilmiş olduğundan mevsimi inşaata nazaran 
her sene aynı mahzur karşısında kalınacaktır. Bundan 
maada 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
on yedinci maddesi ahkâmının tadil edildiği nazarla
rından kaçan bazı vilayet ve defterdarlıklarca tahsi
satı mevkuf tutulmayarak senei atiyeye şamil mukave-
lat aktedikniş ve taahhüdata girişilmiş olup, elyevrh 
sene nihayeti olması ve yollara ait tahsisatın kamilen 
sarfedilmiş bulunması hasabiyle bu taahhüdata mu
kabil tahsisat gönderilmesi kabil olamayacağı gibi, 
işbu mukavelatın feshi bir hayli ilerlemiş olan inşaa
tın akim kalmasını ve yapılan masarifin heder olması 
gibi mehaziri dai ve hazinenin zararını müeddi ola
caktır. Binaenaleyh Muhasebei Umumiye Kanunu 
muvakkatinin on üçüncü maddesi ahkâmını umuru 
nafıada ipka eyleyen 1341 senesi Muvazenei Umumi
ye Kanununun 32 nci maddesinin 1340 senesi Mu
vazene Kanununda olduğu gibi, devlet yolları ve bü
yük köprüler inşaat ve imalatı ile sair umuru nafıaya 
ait taahhüdatın usulü Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 13 ncü maddesi hükmünden müstesna olduğu şek
linde tâdili yol inşaatının sekteden vikayesi için elzem 
görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası : 234 
Esas Numarası : 1/940 

MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti CeKleye 

1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 32 
nci maddesine bir fıkra tezyili hakkında Başvekâlet
ten varid olup, Heyeti Umumiyenin 6.5.1926 tarihli 
içtimaında Encümenimize havale buyurulan kanun 
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layihası Nafıa Vekili Behiç Beyin huzuruyla tetkik ve 
müzakere olundu : . • 

Layihai kanuniyeye merbut esbabı mucibede se
nei maliye mebdeinin hazirana nakli dolayısıyla mev
simi inşaat bütçe noktai nazarından inkitaa uğratıl
mış ohıp, mayıs nihayetine kadar devlet yolları ve 
büyük köprüler ve su işleri gibi hidematı nafıanın ik
maline imkan olamayacağı gibi, hazirandan sonra 
inşaata devam için senei cariye tahsisatından karşılığı 
mevkuf tutulmak suretiyle taahhüdata girişilmesi de 
her sene aynı halin tekerrürüne nazaran bütçeye mev
zu tahsisatın tamamından istifadeyi selbedeceği ci-
nafıa için de 1341 Muvazenei Umumiye Kanununun 
hetle mahiyeti daimeyi haiz olan bu kabil hidematı 
36 ncı maddesi hükmünün teşmili ve binaenaleyh ge
lecek sene bütçesine devlet yollan ve cesim köprüler 
~ve su işleri için vaz'ı teklif olunan tahsisatın sülüsünü 
tecavüz etmemek üzere senei cariye için de taahhüdat 
icrasına Nafıa Vekilinin mezun kılınmasının temini ve 
1341 senesinde tahsisatı mevcudeden karşılığı mev-
1cuf tutulmaksızın 1926 senesine tecavüz edecek bazı 
taahhüdat vuku bulmuş olduğundan 1341 Muvazenei 
Umumiye Kanununun 22 nci maddesine bir fıkra tez-
yili suretiyle taahhüdatı vakıanın mutabakatı kanuni
ye noktasından ikmali lüzumu izah kılınmaktadır. 

Filhakika geçen sene Meclisi Âlice Muvazenei 
Umumiye Kanununa ilavesi kabul buyurulan 36 ncı 
madde ile hidematı urnumiyei devlet meyanmda ma
hiyeti daimeyi haiz olan bazı aksam için aktedilecek 
mukavelatın icra Vekilleri Heyeti kararı ile senei ati-
yeye de teşmili tecviz edilmiş ve bu suretle icra edi
lecek taahhüdattan senei atiye bütçesinden mahsup 
ve tesviye edilecek miktarın haddi azami emsali hi-
demat için senei cariye bütçesine mevzu tahsisatın 
nısfı ile takyid kılınmış idi. Nafıa Vekâleti bütçesinin 
devlet yollan ve cesim köprüler ve su işleri fusulün-
deki tahsisat da mahiyeti daimeyi haiz hidematı urnu
miyei devlete müteallik olup, hükümetten mevrut es
babı mucibede tafsil kılındığı veçhile bu kabil hide-
matın tatarruku halelden vikayesi de matlup bulun
duğundan layihai kanuniyenin esas itibariyle tervici 
muvafık görüldü. Ancak 1341 Muvazenei Umumiye 
Kanununun 36 ncı maddesi ahkâmına müşabih ol
mak üzere istenen salahiyetin istimali îcra Vekilleri 

"Kararına raptedildiği gibi taahhüt derecesinin gelecek 
sene bütçesiyle teklif olunan tahsisatın sülüsü yerine 
senei cariye bütçesinde mevzu tahsisatın nısfı ile tak
yidi tercih olunmuş ve layihai kanuniye şekle ait bazı 
tadilat ile tekemmül ettirilerek ihzar kılman muaddel 

layihanın Heyeti Ceüleye takdimine, karar verilmiş
tir. 21.5.1926 • ! ' ' 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Aza 
izmir 

Ahmet Münür Bey 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 
Aza 

İstanbul 
AÛ Rıza Bey 

Hini imzada bulunmadı Hini imdada bulunmadı 
Aza 

Hakkâri 
Asaf Bey 

Hini. imzada bulunmadı 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Kütahya 

MJehmet Nuri 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 32 nci 
Maddesine Fıkrai Atiye Tezyit Edilmiştir. 

«Ancak devlet yolları ve cesim köprüler ve su iş
leri fasıllarından Nafıa Vekâleti senei cariye tahsi
satına zamimeten müteakip senei maliye için teklif 
edilen bütçedeki tahsisatın sülüsünü! tecavüz etmemek 
şartıyla Nafıa Vekili taahhüdatta bulunmaya mezun
dur.» 25.4.1926 i 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

imzada bulunmadı. 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenahi Beyefendi 

Ajiliye Vekili 
MJahmut Esat 
Balıriye Vekili 

ihsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Içtjimaiye Vekili 
Doktor Refik 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİNİN TADlLÎ 
1341 Senesi Muvazene! Umumîye Kanununun 32 ncfi 

Maddesine Bir Fıkra Tezyin* Hşkkında Kanun 
Birinci Madde — 1341 Muvazejıei Umumiye Ka

nununun 32 nci maddesine fıkrai (atiye tezyil olun
muştur : 
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«Ancak, devlet yolları ve cesim köprüler ve su iş- ikinci Madde — Bu kanun 1341 senei maliyesi 
lerine müteallik mukavelatın tcra Vekilleri kararıyla iptidasından muteberdir. 
senei atiyeye teşmili caiz ise de bu suretle senei atiye 
bütçesinden mahsup, ve tesviye edilecek miktarın had- Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
di azami emsali hidemat için senei cariye bütçesine Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 
mevzu tahsisatın nısfını tecavüz edemez.» 
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Sıra Numarası : 210 

İSPARTA MEBUSU MÜKERREM BEYİN, MÜLKİYE TEKAÜT KANUNUNUN 19 NCU MADDESİ-
NİN SON FIKRASININ TEFSİRİ HAKKINDA (4/294) NUMARALI TAKRİRİ VE KAVANİNİ MA

LİYE ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Riyaseti Celileye 
Ti Ağustos 1325 tarihli Mülkiye Tekaüt Kanunu

nun evladı zükûra mahsus itam maaşının zamanı 
kat'ını tayin eden 19 ncu maddesinin «mekâtibi âli-
yede tahsilde bulunan evladı zükurun maaşları kat 
olunmaz» şeklindeki fıkrai ahiresi yirmi yaşına du
hulü sebebiyle maaşı kat olunan ve bir müddet son
ra mekâtibi âliyeye giren evlâdı zükûra mekâtibi 
mezkûreye tarihi duhûllerinden itibaren maaşı sabık
larının iadeten tahsisi icabedip etmediğinin tefsirini 
arz ve istirham ederim efendim. 

- 7 . 11 . 1341 
İsparta 

Mükerrem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet : 123 
24 . 5 , 1926 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

11 Ağustos 1325 tarihli Mülkiye Tekaüt Kanunu
nun evladı zükûra mahsus itam maaşının zamam 
kat'ını tayin eden 19 ncu maddesinin mekâtibi âliye-
de tahsilde bulunan evladı zükûrun maaşları kat 
olunmaz şeklindeki fıkrai ahiresi, yirmi yaşına du

hulü sebebiyle maaşı kat olunan ve j bir müddet son
ra mekâtibi âliyeye giren evlâdı züjeûr maaşı sabık
larının mekâtibi mezkûreye tarihi Zühullerinden iti
baren iadeten tahsisi icabedip etıtıediğinin tefsiri 
zımnında İsparta Mebusu Mükerrem Beyin Encüme
nimize muhavvel takriri mütalâa ve tetkik olundu. 
Yirmi yaşını ikmal ettikleri halde itam maaşlarının 
kat edilmemesi tahsile devam edegeldikleri halde 
mekâtibi âliyeye giren ve orada tahsile devam eden
ler hakkındadır. Yirmi yaşına vasıl olmalarından do
layı maaşları kat olanların bilâhara mekâtibi âliyeye 
duhulleri hasabiyle maaşlarının iadeleri icabetmeye-
ceği kanaati ile heyeti umumiyeye arzına karar ve-
rilmiştir, 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi 

Bayezıt 
Şefik 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Ordu 
Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aza 
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Sıra Numarası : 218 

MÜKELLEFİYETİ ASKERİYE VERGİSİ KANUNUNUN TEFSİRİ HAKKINDA (3/66) NUMARALI 
İCRA VEKİLLERİ RİYASETİ TEZKERESİ VE KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 22 . 10 . 1338 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet: 1923 Karar : 6/1770 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Mükellefiyeti ziraiye heyetinden bulunmasına 
mebni bidayeten namına üç yüz lira ve istinafen yüz 
elli lira vergi tarh olunmuş ise de muaddel kanun 
mucibince vergisinin elli lira olması icabedeceğinden 
mugayiri kanun muamelenin tashihi Boyabatt'an 
Ağa oğlu Mehmet tarafından talep edildiği ve mü-
ecceliyeti. Askeriye Kanununun üçüncü maddesinin 
(B) fıkrasındaki müecceller meyamnda Ziraat erbabı 
birinci derecede yani 300 - 400 - 600 lira ile mükel
lef tutuldukları ve her ne kadar bilâhare Meclisi 
Âlice tasdik buyurulan 20 Temmuz 1338 tarihli ka
nunun birinci maddesinde mezkûr ziraat erbabının 
miktarı mükellefiyetleri 50 - 100 - 150 liraya tadil kı
lınmış ise de işbu tadilatın münhasıran umuru ziraiye 
ile müştagil erbabı ziraate aidiyeti istidlal edildiği 
ve ancak müecceliyeti Askeriye Vergisine derecei ta
biiyeti gösteren birinci maddenin mabihilistinadı olan 
mükellefiyeti ziraiye kanununun 95 nci maddesinin 
iki numaralı fıkrasında mükellefiyeti ziraiye nizam
namesi mucibince iki yüz dönüm zerriyat yapanlar 
ve mükellefiyeti ziraiye heyetleri diye izah edilmesi
ne nazaran (B) fıkrasındaki müecceliyetinin hem er
babı ziraata hem de mükellefiyeti ziraiye heyetlerine 
dahi teşmili mümkün görülmekte ise de zatı mese
lenin tefsiri kanuna taallûk ettiği cihetle keyfiyetin 
bir karara raptı Maliye Vekâletinin 18 Teşrinievvel 
1338 tarih ve varidatı umumiye müdüriyeti 57577/ 
5076 numaralı tezkeresinde bildirilmiş ve keyfiyet 
İcra Vekilleri Heyetinin 21 . 10 . 1338 tarihli içtima-
ında bittezekkür berayı tefsir Meclisi Âliye arzı ta
karrür etmekle ifayı muktezası ile neticesinin işarına 
müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 26 . 5 . 1926 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet : 126 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Mükellefiyeti ziraiye heyetinden bulunmasına 

mebni bidayeten namına 300 lira ve istinafen 150 lira 
vergi tarh olunmuş ise de muaddel kanun mucibin
ce vergisinin elli lira olması icabedeceğinden muga-
yirikanın muamelenin tashihi Boyabat'tan Ağa oğlu 
Mehmet tarafından talep edildiği ve müecceliyeti 
Askeriye Kanununun üçüncü maddesinin (B) fıkra
sındaki müeccelleri meyamnda ziraat erbabı birinci 
derecede yani 300 - 400 - 600 lira ile mükellef tutul
dukları ve her ne kadar bilâhare Meclisi Âlice tas
dik buyurulan 20 Temmuz 1338 tarihli kanunun bi
rinci maddesinde mezkûr ziraat erbabının miktarı 
mükellefiyetleri 50 - 100 - 150 liraya tadil kılınmış 
ise de işbu tadilatın münhasıran umuru ziraiye ile 
müştagil erbabı ziraate aidiyeti istidal edildiği ve an
cak müecceliyeti askeriye vergisine derecei tabiiyeti 
gösteren birinci maddenin mabihülistinadı olan mü
kellefiyeti Ziraiye Kanununun 95 nci maddesinin iki 
numaralı fıkrasında mükellefiyeti ziraiye nizamna
mesi mucibince 200 dönüm zerriyat yapanlar ve mü
kellefiyeti ziraiye heyetleri diye izah edilmesine na
zaran (B) fıkrasındaki müecceliyetin hem erbabı zür-
raa hem de mükellefiyeti ziraiye heyetlerine dahi 
teşmili mümkün görülmekte ise de zatı meselenin 
tefsiri kanuna taallûk ettiği cihetle keyfiyetin bir 
karara raptı Maliye Vekâletinin 18 Teşrinievvel 
1338 tarih ve Varidatı Umumiye Müdüriyeti 57577/ 
5076 numaralı tezkeresinde bildirilmiş ve keyfiyet İc
ra Vekilleri Heyetinin 21 . 10 . 1338 tarihli içtima-
ında bittezekkür berayı tefsir Meclisi Âliye arzı ta
karrür etmekle iktizasının ifası zımnında İcra Vekil
leri Heyetinin 22 . 10 . 1338 tarihli ve 6/1770 numa
ralı tezkeresi mütalaa ve tetkik olundu. 

İcabı ledelmüzakere mükellefiyeti Ziraiye Kanu
nunun mükellefiyeti ziraiye nizamnamesi ahkâmına 
matuf 95 nci maddesi mükellefiyeti ziraiye heyetleri
ni de ziraat erbabı meyamnda zikretmiş ve müecce-



— 73 — 

liyeti askeriye vergisi kanununun üçüncü maddesinin 
(B) fıkrası ise erbabı ziraatı üç derece yani 300 - 400 -
600 lira vergi ile mükellef tutmakta iken, ahiren bu 
miktar 20 Temmuz 1338 tarihli kanunla 50 - 100 -
150 liraya tenzil edilmiştir. 

Binaenaleyh erbabı ziraat mey anında isimleri zik
redilen mezkûr heyetler azasının da işbu tenzilattan 
istifade etmeleri lazım geleceği cihetle berveçhiati 
fıkrai tefsiriye tanzim ve heyeti celileye takdime ka
rar vermiştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Bayezıt Bozok 
Şefik Süleyman 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Fıkra 
Mükellefiyeti ziraiye heyetlerinde aza bulunanlar 

Müecceliyeti Askeriye vergilerini 20 Temmuz 1338 
tarihli kanundaki derecata göre verilir. 

•>«*-<< 
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liyeti askeriye vergisi kanununun üçüncü maddesinin 
(B) fıkrası ise erbabı ziraatı üç derece yani 300 - 400 -
600 lira vergi ile mükellef tutmakta iken, ahiren bu 
miktar 20 Temmuz 1338 tarihli kanunla 50 - 100 -
150 liraya tenzil edilmiştir. 

Binaenaleyh erbabı ziraat meyanında isimleri zik
redilen mezkûr heyetler azasının da işbu tenzilattan 
istifade etmeleri lazım geleceği cihetle berveçhiati 
fıkrai tefsiriye tanzim ve heyeti celileye takdime ka
rar vermiştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Bayezıt Bozok 
Şefik Süleyman 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Konya 

Mustafa 

! Aza 
| Ordu 
jHamdi 
ı 
i Aza 

Kırklareli 
i Şevket 

Fıkra 
Mükellefiyeti ziraiye heyetlerinde! aza bulunanlar 

Müecceliyeti Askeriye vergilerini 20j Temmuz 1338 
tarihli kanundaki derecata göre veri|lir. 

>>«*-<« 
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