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Münderecat 
Sayfa 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 3 

2. — EVRAKI VARİDE 3 

Mazbatalar 3 
1. — Gümrüklerce icra edilecek mmyenei 

sıhhiyeye dair 21 Mayıs 1321 tarihli Nizamna
menin 16 ncı ve 17 nci maddeleri ahkâmına 
tevfikan ithali menedilmiş olan ecza ve mevadı 
tıbbiyenin serbesti! ithali hakkında (1/717) nu
maralı lâyihası ve Sıhhiye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları. 3:4 

2. — Antalya Mebusu Ahmet Saki ve Gi
resun Mebusu Hakkı Tarık beylerin; açıkta 
kalan muallime ve muallimlere tam maaş itası 
hakkında (2/196) numaralı teklifi kanunisi ve 
Muvazenei Maliye ve Maarif encümenleri 
mazbataları. 4 

3. — Kayseri Mebusu Âlim Efendinin; Van' 
da medresetüzzehra namiyle bir mşdrçse kü-

Sayfa 
şadı hakkında (2/119), Trabzon Me$usu Xe 
lâl Beyin; Evkaf bütçesine dahil mürtezika 
maaşatı hakkında (2/34) ve Aydın | Mebusu 
Emin Efendinin; Evkaf Nizamnamesinin tadili 
hakkında (2/36) ve Siirt Mebusu Halil Hulki 
Efendinin; Seriye Vekâletinden musa<jldak ica
zetnameye malik olmayanların ilmî kisveyi lâ-
bis olmamaları hakkında (2/282) nurharalı bi
rinci devreden müdevver dört kıta tjeklifi ka
nuninin tayini muameleye mahal olmadığın
dan reddine dair Diyanet İşleri ve Evkaf En
cümeni mazbatası. 4 

4. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
61 nci maddesi hükmü ile üç senelik DarüU 
muallimin mezunlarına teşmil edi|miş olan 
müstesneyâtın iki senelik mezunlara jda teşmi
line dair (2/490) numaralı teklifi kajnunisi ve. 
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Sayfa 
şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyiha En
cümeni mazbatası. 4 

5. — Yüzbaşızade Rahmi Efendinin iadei 
hukuku memnuasma dair (3/495) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve muvafık olduğu hak 
kında Adliye Encümeni mazbatası. 4 

6. — Çorumlu Kılyusuf oğullarından Mus
tafa oğlu Mehmet'in iadei hukuku memnua
sma dair (3/477) numaralı Başvekâlet tezke
resi ve muafık olduğu hakkında Adliye Encü
meni mazbatası. 4:5 

7. —tsparta'lı Paşa Efendi zade Halil Efen
dinin iadei hukuku memnuasına dair (3/468) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve muvafık ol
duğu hakkında Adliye Encümeni mazbatası. 5 

8. — Hacı Mehmet oğullarından Bekir oğ
lu Satılmış hakkında affı hususî istihsaline mü
tedair (3/473) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 5:6 

9. — Tekirdağı'nm tnecik Nahiyesinden 
Hasan oğlu Halil ile Halil oğlu Ahmet ve İb
rahim oğlu Mehmet haklarında affı hususî is
tihsaline dair (3/469) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 6 

10. — Bornova'lı Hamza oğlu Hasan hak
kında verilen hükmü idamın tasdikine dair 
(3/482) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adli
ye Encümeni mazbatası. 6:7 

11. — Efrattan Ahmet oğlu Asım'ın affı 
hakkında (3/47'6) numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası. 7 

Tezkereler 7 
1. — Mükellefiyeti askeriye kanunu mu

vakkatinin beşinci, 120 ve 123 ncü maddele
rini muaddil 14 Kânunusani 1340 tarihli Ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinin tadili 
hakkındaki kanun lâyihasının iadesine dair 
Başvekâlet tezkeresi. 7 

2. — Mükellefiyeti askeriye Kanunu mu
vakkatinin bazı maddelerinin tadili hakkın
daki kanun lâyihasının iadesine dair Başvekâ 
let tezkeresi. 7 

3. — Hidematı adliyei askeriyeden olan mü
şaviri adliliğin Muhamat Kanununun ikinci 
maddesinde muharrer «Hidematı adiliye» ta
birinin şümulü dairesinde olup olmadığının 
tefsin hakkında Başvekâlet tezkeresi G/507) 7:8 

Sayfa 
Takrirler 8 

1. — Denizli Mebusu Haydar Rüştü Be
yin; Buldan, Sarayköy ve havalisinde sanayii 
nesciye ile mütevağgil halkın mensucat işle
rinin yerinden faaliyete getirilmesi temenni-
yatına dair takriri. 8 

Evrakı saire 8 
1. — Erzurum'daki irtica harekâtım takbih 

eylediklerine dair Karaman ve Muğla'dan mev
rut telgraflar. 8 

İstihsali Ârâ Neticesinin Tebliği 8 
1. — Açıkta kalan ümera ve zabitan tahsi

satları hakkındaki Kanunun neticei arasının 
tebliği. 8,21:22 

2. — Trablusgarp, Balkan, Harbi Umumî ve 
İstiklâl Muharebatında şehit olan erkân, üme
ra, ve zabitan ile mensubini askeriyenin bazı 
borçlarının affına dair olan Kanunun neticei 
arasının tebliği. 8,19:20 

Azayı Kiram Muamelâtı 8 
1. — Ardahan Mebusu Tahsin Beyin tah

lifi. 8 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 8 
1. — Antalya Mebusu Murat Beyin; Or

man Nizamnamesinin babı sanisinin ikinci fas
lına müzeyyel 22 Nisan 1340 tarihli maddei 
münferidenin tadili hakkında (2/395) numa
ralı teklifi kanunisi ve Ziraat ve Adliye encü
menleri mazbataları. 8 

2. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rü-
fekasının; damızlığa ve çifte elverişli hayva
natı bakariye ve sairenin sureti muhafazası 
hakkındaki 11 Nisan 1324 tarihli Kanunun il
gasına dair (2/437) numaralı teklifi kanunisi 
ve Ziraat Encümeni mazbatası. 9:10 

3. — Vilâyet numune fidanlıklarında ye
tiştirilen, müsmir ve gayrimüsmir fidanların 
lüzumunda meççanen tevzii hakkında (1/621) 
numaralı Kanun lâyihası ve Ziraat Encümeni 
mazbatası. 10:12 

4. — Zabitai sıhhiyei hayvaniye Kanunu 
muvakkatinin 7 nci, 18 nci ve 19 ncu madde
lerinin tadili hakkında (1/568) numaralı Ka
nun lâyihası ve Ziraat Encümeni mazbatası. 12:15 

5. — Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında 
(1/737) numaralı Kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları, 15:16 
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Sayfa 
6. — Af yonkarahisar Mebusu Sadık Be

yin; Köy Kanununun 29 ncü maddesinin ta
diline dair (2/411) numaralı teklifi kanunisi. 16 

7. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli 6 ncı 
Avans Kanununun 8 nci maddesinin tefsirine 
dair tcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin (3/69) 
numaralı tezkeresi ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası. 16:17 

8. — Erzurum - Sarıkamış - Kars demir
yolları idaresi bütçesinin üçüncü faslın? tah

sisat ilâvesi hakkında (1/747) 
nun lâyihası ve Nafıa ve Muvazenei 
cümenleri mazbataları. 

Sayfa 
numaıfalı Ka-

Mşıliye en-
17,23:24 

9. — Kars Mebusu Ömer Beyin; i Kars -
Kağızman - Kulp ve İğdır şoselerinin turuku 
umumiye meyanına ithali hakkında j (2/389) 
numaralı teklifi kanunisi ve reddide dair 
Nafıa ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 

•>•«<« 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakcrat; Saat : 2,25 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Ragıp Bey (Zonguldak) 

17:18 

REÎS.— Efendilim, celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

RBJS Zapttı salbık (hulâsası okunacak : 

ONYEDİNCİ İÇTİMA 

30 Teşrinisani 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
KâzUm Paşanın; tafotı riyaise'tlerin'de inikat ede

rek zapltı 'salbık hulâsası kıraat ve kalbul.ve evrakı va
ride ait oldukları encümenlere halvale olundu. Açıkta 
kalan ümera ve zalbiıtan faalkkındialki kanun ile muiha-
rdbatı mufhtelifede şehit olan erkân, ümera, zabıtan ve 
memsulblM aiskeriyenin borçlarının aiffına dair olan 
kanun ikinci dlefa olarak tâyini esaimi ile reye vaze
dildi. 

Turuku umumiye meyanına ithali töeklif olunan 
bazı yollar hakkındaki mazbatalar kıraat ve kalbul 

olundu. Ceza Kanununun 131 nci maddesini muad
deli teklifi kanunî müs'taceliyetfe müzakere ve tashıihen 

* kabul «dildi. Teklke, zaviye ve türbeler hakkındaki 
teklifi kanunî dam* müstaceliyetle müzjakere edilerek 
birinci madde verilen takrirlerle binlikte Encümene 
iade olunduktan sonra berayı teneffüs celse taıtül 
edi'Mi. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat ve teklke ve türbe-

ler hakkındaki teklifi kanunimin müzakereslme de-
vam olunarak Encümenden gelen birinci madde ufak 
bir taıs!h!iJh ile, diğer maddeler dahi aıynıen kaibui ve 
çarşamba günlü topdaiMİmak üzere cells|e taıtil edildi, 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var imi? 
(Hayır sesleri) Zaptı salbık 'hulâsası ayı̂ en kabul edil-
miişitlir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
İ. — Gümrüklerce icra edilecek muayenei sıhhiye

ye dair 21 Mayıs 1321 tarihli Nizamnamenin 16 ncı ve 
17 nci maddeleri ahkâmına tevfikan ithali mene dit

miş olan ecza ve mevadı tıbbiyenin \serbestii ithali 
hakkında (1/717) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhi
ye ve Muvazenei Maliye encümenleri Mazbataları. 

_ 8 — 

file:///serbestii


İ : 18 2 . 12 . 1341 C : 1 

RBÎS — Ruzıaaırneye alıyoruz efendimi. 
2. — Antalya Mebusu Ahmet Saki ve Giresun Me

busu Hakkı Tarık Beylerin; Açıkta kalan muallime ve 
muallimlere tam maaş itası hakkında (2/196) numa
ralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye ve Maarif 
encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz efendim. 

3. — Kayseri Mebusu Âlim Efendinin; Van'da 
Medresetüzzehra namiyle bir medreseküşadı hakkın
da (2/119), Trabzon Mebusu Celâl Beyin; Evkaf büt
çesine dahil mürtezika maaşatı hakkında (2/34) ve 
Aydın Mebusu Emin Efendinin; Evkaf Nizamname-. 
sinin tadili hakkında (2/36) ve Siirt Mebusu Halil Hul-
ki Efendinin; Seriye Vekâletinden musaddak ica
zetnameye malik olmayanların ilmî kisveyi lâbis ol
mamaları hakkında (2/282) numaralı birinci devre
den müdevver dört kıta teklifi kanuninin tayini mua
meleye mahal olmadığından reddine dair Diyanet İs
leri ve Evkaf Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

(Riyaseti Celiîeye 
'1. — Van'da 'bir medrese 'küşadı, 2 . — Evkaf 

Bütçeline dair mürieziika (maaşatı, 3. — Evkaf Ni
zamnamesinin tadili, 4. — Seriye Vekâletinden mu
saddak icazetnameye malik olmayanların ilmî kisveyi 
lâlbis olmamaları hakkında m'eribu'ten takdim kıtean 
tekâlifi kanuniye tevarihi mıuhtelifede kalvanlirii mah
susa 'ile Meclisli Afonin kararına iktiran etmiş ve Bn-
cümeraitmiızce de bittalbi tayini muameleye mahal fcal-
mamuş oHmasına (binaen makamı riyasete takdimi 
kamrgir olmuştur 'efendim. 29 . 11 . 1341! 
Diyanet İşleri ive Evkaf 

Encümeni ReM Mazbata Muharriri 
Mustafa, Fehmi Saffet 

Kâtip Aza 
Muısftafa Feyzi Süleyman Sırrı 

REİS — Mazbatayı reye arz ediyorum efendim. 
Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... K'aîbul etmeyenler 
lütfen el kaktasın... Mazbata kaibul edilmiştir. 

4. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 1341 
senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 61 nci mad
desi hükmü ile üç senelik Darülmuallimin mezunları
na teşmil edilmiş olan müstesneyâtın iki senelik me
zunlara da teşmiline dair (2/490) numaralı teklifi ka
nunisi ve şâyânı müzakere olduğu hakkında Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Maarif ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edildi, 

5. — Yüzbaşızade Rahmi Efendinin iadei hukuku 
memnuasına dair (3/495) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve muvafık olduğu hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası. 

RfilS — Okunacaktır : 

Adliye Encümeni Mazbataisı 
Katil keyfiyötinden (mahkûm Uluborlu'nun Bah

çe mahallesinden YüzbaşıZade Rahimi Efenidinün, ia
dei hukuku memnuaisı takibini muhtevi 7 Teşrinisani 
1341 tarih ve 6/531-6 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
merbutu evrak EncümenıİmJze havale edilmiş olmakla 
mütalâa Ve tezekkür kılındı. 

'Mumaileyhin tahliye tarihi olan 17 Ağustos 1325 
tarihinden beri nalmuıskârane bir tarzı hayat ihtiyar 
dderek hukuku memnuasını istirdat için Usulü Mu-
haikömatı Cezaiye* Kanunumun faslı ralbiıinıde muhar
rer. 'bilcümle şerait Ve hususaltı icra ve liifcmal eylediği' 
netice! tetkikatltan anlaşimış olmakla iadei hukuku 
mıömnuası Heyeti Umümiyenıin taisvilbinıe arzolunur. 

3 . 1 1 . 1341 
Adliye Encümeni 

'Reisli namına Mazlbata Muharriri 
Konya' Sinop 
Refik Yusuif Kemal 
Kâtiflj Aza 

Saruhan Karesi 
Kemal Osman Niyazi 

Azal 
Yozgat 

Ahmet- Mamdl 

REİS — Mazbatayı reye arz ediyorum efendilim. 
Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler 
lülîifen el kalidırisın... Mazlbata kabul edilmiştir efen
dim'. 

6. — Çorum'lu Kılyusuf oğullarından Mustafa oğ
lu Mehmet'in iadei hukuku memnuasına dair (3/477) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve muvafık olduğu hak
kında Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyasetti Celiîeye 

Katil keyfiyetinden mahkûm olup, Başvekâleti 
Celilenlin 30 Teşrinliıevivel 1340 t'arilh ve 6/4741 nu
maralı tezkeresi ile iadei hukuku memnuası jş'ar fou-
yunulan Çorum'un üç mahallesinden Kılyusuf oğul-
ların'dan Mustafa oğlu Mehmet'in, evrakı mütealİ-
kası mütalâa Ve tetkik olundu. 

Merkumun tahliye tarihi olan 27 Teşrinievvel 1340 
tarihinden beri hayatını na'muslkârane mesai ile im-
rar ve hukuku memnuasınm istirdadı için meşrut ve 
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Usulü Mdhalkemiattı Cezaiye Kanununun faslı rabilin-
de münderiç 'bilcümle huisusatı icra 'Ve ikmal ©yledıiği 
ımezlkûr evrakım tetlkikinden anlaşılmış olmaca iadei 
hulkiuiku tnemnuası Heyeti Umum'iyenin tasvibine iarz 
olunur. 30 . 11 . 1341 

Adiliye Endilmeni 
'Reiısii namına 

(Konya 
Refik 

Kâtip 
Sarulhaıri 
Kemal 
Aza 

Ahmet Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza 

Ahmet Saflc'i 

Aza 
Osman Niyalzi 

REİS — Efendim! Mazbatayı reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el 'kaldırsın... Mazbata kalbul edilmiştir. 

7. — Isparta'h Paşaefendi zade Hâlit Efendinin 
iadei hukuku memnuasına dair (3/468) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve muvafık olduğu hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

IR'iyiase'Ji Celüeys 
Cebren fiilî livata maddesliriden mahkûm olup, 

4 . 11 . 1341 tarih ve (3/468) numaralı Başvekâleti 
Celle tezkeresi ile iadei hukuku memnuası lâzım ge
leceği iş'ar ibuyurulan Isparta'h Paşazade Hâliit Efen
diye ait eVralk mütalâa ve tezekkür olundu. 

Mumaileyhin mlüddeti mahkûmiyetimi badellilkmal 
29 Teşrinisani 1321 tarihinde tahSiye kılındığı ve o 
günden 'bugüne kadar geçen yirmi sene zarfında tah
sil ve ziraat ve askerlikle meşlgu! Ve vazifedar ola
rak bilâ şaibe hayatını imrar ebtliği şu suretle hukuku 
memhuaisını istirdat için Usulü Mulhakematı Cezaiye 
Kanununun falslı ralbiinde münderiç Ibilcüımle şeraiti 
lâfa ve ikmali eylediği evrakın tetkiki ile anlaşılmış ol
makla ialdei huıkulku memnuası Heyeti Umumiyenin 
tasvibine arz olunur. 30 . 11 . 1341 

Adliye1 Encümenli 
Reisi namına 

Konya1 

Refik 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza1 

Karesi 

Mazbata Muharr 
Sînoip 

Yuisuf Kemal 
Aza 

Yozgat 
Ahm'öt Haindi 

Osman Niyazi 

REİS — Efendüm!. Mazbatayı reyinize arz ediyo
rum. Kalbul edenler lütfenel kaldırsın... Kalbul etae-
yeniîer lütfen el 'kaldırsın... Kalbul edilrtıiş'tlir. 

8. — Hacı Mehmet oğullarından Befcir oğlu Sa
tılmış hakkında affı hususî istihsaline mütedair (3/473) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır. 

Riyaseti Cellileye 
'Eşhası hususiiyeye ait araziden ağaÇ kateyfediği 

iddiası ıife maznunun aleyh ve ibir haftaj hapse malh-
!kûm olan İç Nahiyenin Keçili karyesinde}! Hacı Meh
met oğullarımdan Bekir oğlu Satılrmş'm Ankara Mah-
ikemıei Asliyesinde cereyan eden muhakemesi esna
sında 1323 tevellütlü olduğu müdafaaten (iddia ve der-
m!eyan edildiği hailde ve merkumun tarihli iiÖcaıı cürÜlm 
olan Şulbat 1340 tarihinde ehliyeti tamımei eezaiyeyi 
haiz olup olmadığının Mahlkemei Temyizce tetkikin
den zulhul edilerek hü'klmü vakiin tasdiik edilmesine ve 
hükmün infazı sırasında müracaatı üzerene hülistilâm 
1323 tevellüdü ile .sicilli nüfusta mukayyet olduğu ta
hakkuk ederelk şu suretle mütezahir olan hatanın ta-
ruiku adiyei ikanuniye ile ıslâhı mümkün bulunmama-
sıraa binaen Kanunu Cezanın 40 ncı maddesinin fık-
rai mahsusası ahkâmına tevfikan mahkûm 'bulunduğu 
ibir halfita hapis cezaisinin İbir gün on saatten İbaret 
olan ruhunun Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesine tevfikan Meclisi Âlice affı (esbabının is-
tilkmalini imüşlir Başvekâleti Celile ve Adiliye Vekâleti 
tezkereleri mütalâa ve tezekkür oüıundu. | 

Filhakika temyizen kesbi katiyet ed|en hükümde 
vâki hatanın ıslâhına turuku adiyei kanuniye mes-
dut bulunmakla Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince mahkûm bulunduğu. bir hafta
nın rub'u olan bir gün 18 saat cezanın affı Heyeti 
Umumiyenin tasvibine arz olunur. 

1 . [12 . 1341 

Adliye Encümeni Reisi 
namına 
Konya 
Refik 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Âza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Mazbata [Muharriri 
Sin|op 

Yusuf iKemal 

Âia 
Kafesi 

Osman! Niyazi 

Â£a 
AnfcJya 

Ahmet Saki 

— 5 



İ : 18 2 . 12 . 1341 C : 1 

REİS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum efen
dim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.., Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

9. — Tekirdağı'nın İnecik Nahiyesinden Hasan 
oğlu Halil ile Halil oğlu Ahmet ve ibrahim oğlu 
Mehmet haklarında affı hususi istihsaline dair 
(î/469) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Tekirdağı'nın inecik Nahiyesine tabi Osmanlı 

Karyesinden Mustafa kızı Şükrüye'yi cebren kaçı
rarak bikrini izale eylediği iddiası ile maznunun 
aleyh olan Hasan oğlu Halil ile fiilî mezkûrda fe-
ran zimethal olmak fiiliyle maznunun aleyhim bu
lunan mezkûr nahiyenin hasret karyesinden Halil 
oğlu Ahmet ve İbrahim oğlu Mehmet'in Tekirdağı 
Mahkemei Asliyesi Ceza Dairesince icra kılınan 
muhakemesi neticesinde merkumundan Halil'in 
müştekiye Şükriye ile nikâhlarının icra kılındığı an
laşılmakla Kanunu Cezanın 206 ncı maddesinin fık-
rai mahsusasına tevfikan hakkındaki hukuku umu
miye davasının teciline ve Mehmet ile Ahmet'in fii
lî mezkûrda zimethal oldukları sabit olmakla ka-
kanunu mezkûrun 45 nci maddesi mucibince onal-
tışar ay altışar gün müddetle hapislerine dair 20 
Nisan 1341 tarihinde verilen karar Temyiz Mahke
mesince 27 Mayıs 1341 tarihinde tasdik edilmiş 
isede Kanunu Cezanın muaddel 206 ncı maddesi 
mucibince nikâh ve feragati dava vukuu hasebiyle 
feran zimethal olanlar hakkındaki cezanın da su
kutuna karar verilmesi lâzım gelirken bundan zühul 
edilmiş ve turuku kanuniyeye müracaatla hükmü 
mezkûrun ıslâhı imkân kalmamış olduğundan af
fı hususî suretiyle temini madelet olunması Adliye 
Vekâletinin 13 Temmuz 1341 tarihli tezkeresine 
atfen Başvekâletin 21 Teşrinisani 1341 tarihli tezke
resinde işar ve keyfiyet Encümenimize tevdi buyu-
rulmuş olmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Kanunu Cezanın muaddel 206 ncı maddesi sa
rahati mucibince faili asliler hakkında davanın te
cili feran zimethal olanların dava ve cezalarının su
kutunu müstelzim bulunmasına ve bunun muhaf-
fifi ceza olmak itibariyle makabline şümulü de der-
kâr olmasına binaen bu suretle cezası sakıt olan mah

kûmlar hakkında affı hususî istihsaline lüzum olma
dığının müstaceliyet kararı ile müzakeresi zımnında 
Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

1 . 12 . 1341 

Adliye Encümeni Reisi 
namına 

Refik Bey 
hini imzada bulunma

mıştır 
Kâtip 

Samban 
Kemal 

Mazbata Muharriri 
Yusuf Kemal Bey 

Hini imzada bulunma
mıştır 
Âza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Âza 
Karesii 

Osman Niyazı Bey 
Hiiini imzada buüunmaırnıştır 

REİS — Efendim! Mazbatayı reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

10. — Bornova'lı Hamza oğlu Haşan hakkında 
verilen hükmü idamın tasdikine dair (3/482) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Selanik muhacirlerinden Hasan oğlu Nasuh ve 

Hasan namlarındaki iki kitapçı çocuğu mingayri 
taammüt ve asker oğlu Zeynel'i parasına tamaen 
katleden Bornova'lı Hamza oğlu hakkında İzmir 
Cinayet Mahkemesinden sadir olan hükmü idam kes-
bi katiyet ettiği cihetle Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 26 ncı maddesi mucibince muamelei kanuni
ye ifasına dair olan 21 Teşrinisanj 1341 tarih ve 
(6/4531) numaralı Başvekâlet tezkeresi ile merbut 
evrakı hükmiye vesaire tetkik ve tezekkür edildi. 
Hükmü idam temyizen tasdik ile iktisabı katiyet 
etmiş olmasına mebni Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
mârülarz 26 ncı maddesi mucibince infazı zımnın
da keyfiyet Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olu
nur. % 

1 . 12 . 1341 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Sinop 

Yusuf Kemai 
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Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Yozgat 

tmet Hamdi 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

REİS — Efendim, mazbatayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Mazfeata kabul edilmiştir. 

11. — Efrattan Ahmet oğlu Asım'in affı hakkın
da (3/476) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Mükerreren firar maddesinden Birinci Kolordu 

Divanı Harbince tecdidi kayıt ve dört ay Pranga-
bent cezası ile mahkûm olup, hakkındaki hüküm 
kesbi katiyet eden Karahisar Benzin Deposu efra
dından Ahmet oğlu Asım'ın son firarının hareketi 
arzdan münhedim olarak validesinin ve biraderinin 
enkaz altında vefat etmesi üzerine mezuniyet tale
binin isaf edilmemesine mebni vâki olduğu ve ma
halline gittikten sonra Hükümet tarafından verilen 
çadıra efradı ailesini yerleştirerek kıtasına avdet 
eylediğinin bittahakkuk tebeyyün eylemiş olması
na ve şu suretle iktisabı katiyet eden hükümdeki 
hatanın turuku kanuniye ile ıslâhına imkân bulu-
namamasına binaen affı esbabının istikmali Baş
vekâleti Celilenin (6/585) numaralı tezkeresine 
merbut Adliye Vekâleti tezkeresinde işar edilmek
le keyfiyet tezekkür olundu. 

Filhakika 'mâruz tezkeredeki esbap encümeni-
mizce de muvafık ve musip görülmüş ve mütezahir 
olan hatanın da başka suretle imkânı tashihi kal
mamış bulunmakla merkum Ahmet oğlu Asım'ın 
mahkûm olduğu cezanın affı Heyeti Celilenin tas
vibine arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Kâtip Aza 
Saruhan Karesi 
Kemal Osman Niyazi 
Aza Aza 

Yozgat Antalya 
Ahmet Hamdi Ahmet Saki 

REİS — Efendim, mazbatayı kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Mazbata kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Mükellefiyeti askeriye kanuni) muvakkati

nin beşinci, yüzyirmi ve yüzyirmi üçüncü maddele
rini muaddel 14 Kanunusani 1340 tarihli Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin tadili hakkındaki kanun 
lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REtS — Okunacaktır:. ' 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mükellefiyeti askeriye Kanunu muvakkatinin 
5, 121 ve 123 ncü maddelerini muaddeli 14 Kânunu
sani 1340 tarihli Kanunun birinci ve ikinci maddele
rinde bazı tashihat icrası hakkında Müdafaai Mil
liye Vekâletince tanzim ve Kânunusani 1341 tarih 
ve (6/574) numaralı tezkere üe Riyaseti çeliklerine 
takdim edilmiş olan kanun lâyihasının mevzubahis 
muvakkat kanunun heyeti umumiyesinde tadilât ic
rası takarrür etmesine mebni, istirdadı vekâleti mü-
şarünileyhanın 21 Teşrinisani 1341 , tarih, Ordu 
Dairesine 14943 numaralı tezkeresi ile talep edilmiş
tir. Lâyihai mezkûrenin iadesine müsaade buyurul-
masını rica ederim efendim. 

30 Teşrinisani 1341 
Başvekil 

ismet 

REİS — Alelusul iade edilecektir: efendim. 
2. — Mükellefiyeti askeriye kanunu muvakkati

nin bazı maddelerinin tadili hakkındaki kanun lâ
yihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır:. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mükellefiyeti askeriye kanunu muvakkatinin ba
zı maddelerini tadileh Müdafaai Mi|Jiye Vekâleti 
Celilesince tanzim ve Kânunusani 13,41 tarih ve 
(6/606) numaralı tezkere ile takdim ed|lmiş olan ka
nun lâyihasının, mevzubahis muvakkat) kanunun he
yeti umumiyesinde tadilât icrası takarrür etmesi
ne mebni, istirdadı Vekâleti müşarünileyhanın 21 
Teşrinisani 1341 tarihli tezkeresi ile talep edilmekle 
lâyihai mezkûrenin iadesine müsaade,; buyurulma-
sına rica ederim efendim. 

Başvekp 
İsmet 

REİS — Efendim! Bu da alelusul ijade edilecek
tir, 

3. — Hidematı Adliyei askeriyedep. olan müşa
viri adliliğin Muhamat Kanununun, ikinci maddesin
de muharrer hidametı adliye tabirinin şümulü dai
resinde olup olmadığının tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi (31507) 
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REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

Takrirler 
I. — Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin; Bul

dan, Sarayköy ve havalisinde sanayii neşçiye ile mü- \ 
tevaggil halkın mensucat islerinin yeniden faaliye
te getirilmesi temenniyatına dair takriri. I 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 

Evrakı Saire 
II. — Erzurum'daki irtica harekâtını takbih 

eylediklerine dair Karaman ve Muğla'dan mevrut j 
telgraflar. 

REİS — Vardır. Bunlara alelusul Divanı Riya
setçe cevap verilecektir. 

İstihsali Ârâ Neticesinin Tebîiği 
1. — Açıkta kalan ümera ve zabitan tahsisat

ları hakkındaki Kanunun neticei mâsının tebliği. 

3. — MÜZAKERE 

/. — Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman Ni
zamnamesinin babı sanisinin ikinci fashna müzey-
yel 22 Nisan 1340 tarihli maddei münferidenin ta
dili hakkında (2/395) numaralı teklifi kanunisi ve 
Ziraat ve Adliye encümenleri mazbatası. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen yoktur. Maddelere geçiyoruz: 

Orman Nizamnamesinin babısanisiniu ikinci fas
lına müzeyyel 22 Nisan 1340 tarihti maddei mün

feridenin tadili hakkında kanun. 

Madde 1. — Ormanlardan ruhsatsız ağaç ke
sen ve ihraç edenlerle kesilmesine izin verilerek dam
galanan ağaçlardan başka eşçar kesen veya ihraç 
edenlerin kestikleri ağaçlar zaptedilmekle beraber 
sulh mahkemelerince, Orman Nizamnamesinin babı 
sanisinin ikinci faslında muharrer cezavı nakti ve 
tazminattan başka bir haftadan bir aya kadar hap-
solunur. 

Bermucibi kanun efâli mezkûreden mesuliyet
leri iktiza eden orman müteahhit ve sahibi imtiyaz
ları ve anonim şirket ise müdürleri hilâfi kanun ka-
tiyata muvafakat ettikleri veya bunların mesele
de sunu taksirleri sabit olduğu takd>rde aynı su
retle tecziye edilirler. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

REİS — Efendim! Bu kanun, evvelki günkü iç-
timada reye arz edilmiş idi, şimdi kanunun neticei 
arasını arz edeceğim. Reye (150) zat iştirak etmiş 
ve kanun (150) rey ile kabul edilmiştir. 

2. — Trablusgarp, Balkan, Harbi Umumî ve İs
tiklâl Muharebatında şehit olan erkân, ümera ve za
bitan ile mensubini askeriyenin bazı borçlarının af
fına dair olan Kanunun neticei arasının tebliği. 

REİS — Efendim! Bu kanuna (136) zat rey ver
miş, muamele tamam değildir. Fakat ikinci defa re
ye konduğu için (136) reyle kabul edilmiştir. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Ardahan Mebusu Tahsin Beyin tahlifi. 
REİS — Ardahan Mebusu Tahsin Beyefendi! 

Tahlifiniz icra edilecektir, kürsüyü teşrif buyurur-
musunuz? 

(Ardahan Mebusu Tahsin Beyin tahlifi icra edil
di.) 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Şimdi kı
raat olunan metin asıl matbuundaki metin değildir. 
Bu defa encümenimizce (Emirleri sabit olduğu tak
dirde) yerine (muvafakat ettikleri veya bunların 
meselede sunu taksirleri sabit olduğu takdirde) şek
linde tashih edilmiş ve o suretle konuşmuştur, ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Efendim! Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler e'lerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve Zi
raat vekilleri memurdur. 

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

Efendim! Şimdi kanunun heyeti umumiyesini re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
nunun Heyeti Umumiyesi de kabul edilmiştir. 

Efendim! Ruznamenin ikinci maddesine geçiyo
ruz: 

DİLEN MEVAD 
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2. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekası-
nın; damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı bahari
ye vesairenin sureti muhafazası hakkındaki 11 Ni
san 1334 tarihli Kanunun ilgasına dair (2/437) nu
maralı teklifi kanunisi ve Ziraat Encümeni mazba
tası. (1) 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bu kanun gerçi tamamiyle tatbik edilmiyordu. Fa
kat bu kanun mevcut olduğu için pek kolay kolay 
da kesilemiyordu. Şimdi bu kanunun ortadan kal-
dırılmasındaki saik nedir? Bunu Encümenden anla
mak istiyorum. Böyle olursa artık hayvanın kökü 
kesilir. 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Harbi 
Umumiye kadar böyle bir kanun mevcut değildi. 
Harbi Umumî, her devletin ihtiyacatı fevkalâdele
rini tatmin için fevkalâde kanunların çıkmasına 
sebep olmuştur. Zaruretler, miktarınca tayin olunur. 
Harp zail olduktan sonra herkesin sahip olduğu ma
lın sinnine bakarak, damızlığa veya çifte elverişli 
midir? Değil midir diye birçok takyidat vazederek 
alım satıma mani olmak sahibinin hürriyetine ma-' 
ni olmak demektir. Damızlıkların ıslâhı için icabe-
den kanun Ziraat Encümeninden çıkmıştır ve şim
di zannederim Adliye Encümenindedir. O kanun, 
hayvanatımızın ıslâhı için icabeden tedabiri cami
dir ve memleketimizin ihtiyacatına muvafık olarak 
yapılmıştır. Hatta Avrupa'daki tedabir de nazarı 
dikkate alınarak tedvin edilmiştir. Yakında Heyeti 
Celilenize gelmek üzeredir. Binaenaleyh harbin il-
caatından doğan böyle bir kanun zaten hiçbir yer
de tatbik olunmamıştır, tatbik olunmak imkânı da 
yoktur. Bu kanunu ilga etmemek, mevcut kanunu 
tatbiksiz bırakmak demektir ki; bu daha fenadır. 
Esasen hayvanlar yalnız çift için yetiştirilmez. Ka
saplık için de hayvan yetiştirilir. Öyle hayvan sahip
leri vardır ki, hayvanını yalnız kasap için yetişti
rir, besler. Hulâsa bazı hayvanat çifte, bazı hayva
nat da kasaba" yarar. Köylünün serbestii hareketine 
mani olmak köylüye hizmet etmek demek değildir. 
Bilâkis onun serbestii inkişafına mani olmak demek
tir ve binnetice böyle tatbiki imkânı olmayan bir 
kanunla Hükümet memurlarını da müşkül bir mev- • 

(1) Ondokuzuncu ciltte sekizinci içtima zabıt 
ceridesinin nihayetine merbuttur. 

kie sokmak demektir. Bu ise doğru defğildir. Onun 
için bu kanunun ilgasına taraftarım. Esasen buna 
Hükümet de muvafakat etmektedir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu kanun tatbik edilmiyor, edilmiyor o başka şey. 
Fakat her halde faydası azimdir. Bu kanunu teklif 
eden Hükümet değildir. Teklif sahibi Rüştü Paşa
dır. Onun için Hükümetin bu husustaki noktai na
zarı ne ise onu izah etsin. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Memleket
te çift hayvanatı yoktur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) -f- Dışarıdan 
satın almıyor. 

ZİRAAT MÜSTEŞARI SÜREYYA BEY — 
Efendim, Ziraat Encümeninin bu husustja verdiği ka
rar, Hükümetin fikrine mutabıktır. Yâni Hükümet 
Encümen ile bu hususta müttehittir. Bu kanunun ilga
sına biz de taraftarız. Tatbikat husujsunda hiçbir 
faydasını görmüyoruz. Binaenaleyh lâğlvını istirham 
ederim. j 

REİS — Efendim! Başka söz isteyeıj yoktur. Ve
rilmiş bir takrir de yoktur, binaenaleyh maddelere 
geçilmesinii kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı bakariye 
vesairenin sureti muhafazası hakkındaki kanunun 
iîgasma dair Kanun. 

Madde 1. — Damızlığa ve çifte elvsrişli hayva
natı bakariye vesairenin sureti muhafazası ve zebhe-
dilmemesi hakkındaki 11 Nisan 1334 tarihli kanun 
mülgadır. 

REÎS — Birinci maddeyi kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye kokuyorum, ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın. ̂  Kabul edil
miştir. 

I 
Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba

ren meriyül icradır. 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum; kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasın^. Dahiliye ve 
Ziraat Vekilleri memurdur. I 

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

Efendim, kanunun heyeti umurniyesini reyi 
âlilerine arz ediyorum. Kabul edenler (lütfen ellerini 
kaidırsrn... Aksini reye koyuyorum; k^bul etmeyen-
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ler lütfen ellerini kaldırsın... Kanunun heyeti umu-
miyesi kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin altıncı maddesine geçiyo
ruz: 

3. —Vilâyet numune fidanlıklarında yetiştirilen 
müsmir ve gayrimüsmir fidanların lüzumunda mec-
canen tevzii hakkında (J/621) numaralı kanun lâyi
hası ve Ziraat Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Encümen bunun müstacelen ve terci-
han müzakeresini teklif ediyor. Onun için evvelen 
müstaceliyet teklifini reyinize arz ediyorum. Müs
tacele müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Müstacelen mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

Şimdi de «Teredhan» teklifini reye koyacağım. 
Terdihan kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksimi 
reye koyacağım; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.... Terahıam ve müstacelen müzakeresi kabul edıil-
m'iştıir efendim. 

Bundan başka ruznaımeniın yediiıci maddesi var
dır ki Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunudur. Bu
mun hakkında da Encümen terdihan ve müstaceleın 
müzakere teklif ediyor. Onun için evvelden müsta
celiyet teklifini reye koyacağım. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsınlar... Müstace
len müzakeresi kabul edilmiştir. 

Şimdi tercihan teklifini reye koyuyoruz. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyu
yoruz. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Bunun da müstacelen ve tercihan müzakeresi ka
bul edilmiştir efendim. 

Şu halde ruznamenin altıncı maddesini teşkil 
eden ve bundan evvel müzakeresi hakkında ter
cih ve müstaceliyet kararı verilen kanunun müza
keresine başlıyoruz. 

REÎS — Efendim! Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Maddele
re geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Aksini reye koyuyoruz; kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Her nevi fidan ve tohumların meccanen tevzii 
ve Devlet uhdesinde bulunan arazinin fidanlık ih
dası için Ziraat Vekâletine ve idarei hususi yelere 

bilâbedel teffizi hakkında Kanun. 
Madidle 1. — Ziraat Vekâletimin hariçten iştira 

ve tedarik edeceği veya vekâlete merbut mekâtip 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

ve müessesatı ziraiyede yetiştirdiği her nevi köklü 
ve köksüz, aşılı ve aşısız asma çubukları ile müs
mir ve gayri müsmir bilcümle nebatat ve istihsal olu
nan tohumlar, ziraat ve bağ ve bahçe tesis etmek is
teyenlere meccanen tevzi olunur. Şu kadar ki talip
ler tesis edecekleri bağ ve bahçe mahallerini şeraiti 
fenniyeye tevfikan ihzar eylediklerini mahal'î zi
raat memurlarına irae ve isbata mecburdurlar. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz isteyen
ler var mı? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) - - Efendim! 
Encümen maddede «Nebatat» diyor. Buraya «Eş-
oar» kelimıesıimin ilâvesini teklif ederim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Yahu... 
(Eşcar) yerine (Ağaçlar) desek ne olur? Bundan köy
lü ne anlar, bu kanun köylü için yapılmıyor mu? 
Sonra (müsmir, gayri müsmir). Bu da ne? (Meyvalı, 
meyvasız ağaç) desek ne olur? 

HÂLİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Bu mad
de gayet müsiptir. Dairei intihabiyem malûmuâli-
niz aynı zamanda eşcar memleketidir, çok. meyva 
yetiştirir. Meselâ Üryani eriği, elma vesaire. 

Muhterem arkadaşlar! Son seyahatimde birçok 
ağaçların hastalıktan kurumakta olduğunu gördüm. 
O nefis Üryani erikleri mahvolmaktadır. Bakım
sızlıktan hep kuruyor. Bu vaziyet karşısında Ziraat 
Memurları da lakayt vaziyettedir. Bendeniz bilve
sile rica ediyorum. Ziraat memurlarının bu husus
ta ehemmiyetle nazarı dikkatleri celbedilsin ve bu 
eşcar hastalıklarının önüne geçilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Ziraat Vekâleti satın aldığı veyahut müessesatı zirai
yede yetiştirdiği ağaçları isteyenlere verecek. Fakat 
bu ağaçların garsını hangi madde ile tsmin edecek
tir? Bunların garsı temin edilmezse kurur, vekâletin 
yaptığı masraf heder olur. Böyle biı maddeyi niçin 
koymamışlardır? 

ENCÜMEN NAMINA MUSTAFA RAHMİ 
BEY (İzmir) — Efendim!.. Birinci maddenin son 
fıkrası zannederimki maksadınızı temin edecek
tir. Fidanların garsedileceği mahalleri şeraiti fen
niyeye tevfikan ihzar edecek ve bunu mahallî zi
raat fen memurlarına irae edecektir. Bir çiftçi ki, 
tarlasını kirizman yapar ve her türlü mevadı mu-
zırreden tathir ederse tabiidir ki bu fidanları dike
cektir. 

— 10 — 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kurursa? 
MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — O başka 

efendim. Yani bu kadar ihzaratı yaptıktan sonra 
fidan vermekte mahzur yoktur. 

ZÎRAAT MÜSTEŞARI SÜREYYA BEY — 
Efendim! Bir mebusu muhterem buyurdular ki; 
«Kastamonu Vilâyetinde Üryatıi eriği ve buna mü
masil meyve ağaçları çoktur ve bunların bir çokları 
hastalıktan, haşarattan maluldür. Vekâlet bunlara 
karşı öe yapıyor?» Efendiim! Mevzubahis olan me
sele gayet vasidir, şümullüdür. Bunun hakkında He^ 
yeti Celilenizi uzun uzadıya tasdi etmek istemem. 
Vekâlet, teşekkül ettiği günden beri muntazam bir 
sistem dahilinde hayvanata ve nebatata arız olan 
hastalık ve haşaratı izale ile meşguldür. Bunun hak
kında gayet vasi tedabir ittihaz etmiştir ve ea son 
vesaiti itlâfiye ile çalışmaktadır. Bunun birkaç mi
salini Heyeti Celileniz belki görmüştür. Meselâ An
kara civarındaki bağ ve bahçelerde mevcut ağaç
ları, Hükümet kendi memurları vasıtasıyle - ame
lesini de tutmuş - ve ilâçlatmıştır. Bundan başka zey
tin ağaçları ile ve daha diğer kıymetli olan ağaç
ların hastalıklarına karşı vekâlet hali mücadelede
dir. Ve bilhassa tohumlan islâh ile meşguldür ve 
ümit ediyorum ki sene ve sene bütçemizin vüsati 
nisbetinde vâsi surette tedabir ittihaz edilecektir. 
Bundan mâda fidanlar, dağıldıktan sonra bunların 
ne suretle usulü fennisi dairesinde dikileceğini ve bu 
hususun temini için vekâletçe ne gibi şeyler tasav
vur ediüyor tarzında bir sual irad buvuruldu. Bu
nun için malûmuâliniz mekteplerimizde hususî kurs
lar açtık. Ağaç nasıl yetiştirilir, nasıl bakılır diye 
ufak ufak risaleler neşrettik, bunlarla meşgulüz. 
Hangi mıntıkada böyle ziraat mektebimiz varsa, 
orada her sene muayyen 15 -20 gün, üç beş hafta -
her ne ise işin ehemmiyetine göre - kurslar açıyoruz. 
Bağcılar, bahçivanlar gelip öğreniyorlar. Yalnız bağ
cılığa değil, ipek böcekçiliği vesaire için böyle muh
telif şuabat için kurslar açıyoruz ve bunlara ait 
ufak tefek neşriyatımız da vardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Her hal
de allahıma şükrederim ki, Türkçem ilerliyor. Fa
kat Ziraat Vekâleti gibi, bir vekâletin benim ana di
limi kullanmamasını, hâlâ onda İsrar etmesini, bil
mem ne suretle telif etmeli... (Doğru sesleri) «müs
mir ve gayr'i müsmâr bilcümle nebatat, istihsal olu
nan nebatat» ilh... Rica ederim, değiıl köylü, bon 
münevver bile bunu ulaşıl anlayabilirim? Btenıim (Ye-
•mliş) lerim varken bunlar hâlâ nasıl kullanılır. Hay
di (Yermiş) olmasın da, meyve deyiniz. 
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AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Burada bazı tabirler varki onları biz bile anlayamı
yoruz. İlmî tabir değil, umumî tabir lâz»m. 

ZİRAAT VEKÂLETİ MÜSTEŞARI SÜREY
YA BEY — Meclisi Âlinizin bu husustaki arzuları 
maalmemnuniye hepimizin gayesidir.] Fennî keli
meleri türkçeleştirmek için bu işten anlayan arka
daşları toplayarak bir ilmî encümen yapjp bu gibi ke
limeleri türkçeleştirmek istiyoruz. S0nra müsmir 
ve gayri müsmir kelimesi bir galattır. Dünyada hiç
bir şey yoktur ki müsmir olmasın. Bugün meşe ağa
cına gayri müsmir diyemezsiniz. Çünkü müsmirdir. 

TUNALI HlLMl BEY (Zonguldak^ — Ağaçla
rı eşcar yaparsınız, daha sonra meyve veren ağaç
lar dersiniz. Gayri müsmirden bir şey anlaşılmaz. 

ZİRAAT VEKÂLETİ MÜSTEŞARI SÜREY
YA BEY — Arz ettiğim veçhile heyeti ilmiye bu
nunla meşgul olacaktır. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Yetiştirilecek olan 
fidanların yetişecekleri muhit vekâletçe tetkik ve 
tespit edilmiş midir? 

ZİRAAT VEKÂLETİ MÜSTEŞARI SÜREY
YA BEY — Muhterem Mebus Beyinj buyurdukları 
mesele gayet mühim bir meseledir. Yapılacak şey
lerin esası hemen hemen bu noktada toplanır. Bir 
çok nebatat vardır ki, istenilen mahalle getirilip, 
dikilemez. Dikilecek mahallerle imtizaç edip et
memek tehlikesi vardır. Biz bu hususta lâzım gelen 
noktaları nazarı dikkate aldık. Faraza, buyurduğu
nuz gibi, herhangi şeyler getirilebilirse, onların cet
veli tertip edilmiştir ve onun haricinde getirmeye
ceğiz ve dağıtmayacağız. Bu hususta j programımız 
vardır. 

REİS — Efendim!... Şu halde (EşÇar) kelimesini 
ilâve ettikten sonra maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.. 

Madde 2. — Devlet uhdesinde bulunupta Ziraat 
Vekâletine merbut müessesatı ziraiyejye lüzumu ol
duğu Ziraat Vekâletince taayyün edeıjı arazi bilâbe-
del vekâleti mezkûreye veya idarei! hususiyelere 
terk ve tahsis olunur. 

REİS — İkinci maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kaimi etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ziraat Vekâletine metbut darülha-
rirlerden istihsal edilen ipekböceği tohumları erba
bı ihtiyaca meccanen tevzi olunur. Erbabı ihtiyacı 

- u -
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Ziraat Odaları tayin oda bulunmayan mahallerde I 
belediye heyetleri tahsis eder. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kalbul dtaıiyenler el kaldırsın... 
Kalbul ddulrniş'tir. I 

Madde 5. — İşbu Kanunun icarasma 'Maliye ve 
Ziraat 'Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaHdırsın.., 
Kabul edli'Mştür. 

Kanunun Heyetli Umumiyeslini reyinize arz ddli-
yoruim. Kabul edenler el kaldırsın... Kalbul etmi-
<yenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Diğer maddeye geçiyoruz ©fendim: 

4. — Zabıtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvak- I 
katinin (7 nci, 18 nci ve 19 nuc maddelerinin tadili I 
hakkında (1/568) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat 
Encümeni mazbatası. (1) I 

REİS — Vardır, Onun müzakeresine (geçiyoruz. 
Kanunun Heyeti umumliyesi hakkında söz isteyen 
var mı? I 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, 
Zalbutali Sıhhiydi Hayvaniye Kanununun «ihbar eden
lerle 'hayvanı itlaf edenler» fıkrasındaki noksan 
-itibariyle hastalıktan saklanmasına ve İhbarına manii 
oluyor, Bu miktarları tezyit ederek Hükümet En
cümene gönıdeıtaiştir. Biz ide miktarları daha faz-
lalaştırdık ki, bir kilmiseniin hıayvanı itlaf olunurken, 
Ültlâf olunan hayvanın kıymetlinin tamamını vermek 
suretiyle hastalığa mani olsun ve hastalığı ihbara I 
mecbur olsun diye yaptık ve Ibu hasta (hayvan sahibi- I 
din bizzalt müracaat etmesini ıtemıin için ıbu esaslar 
kabul edilmiştir, Bihass abu, vebayı bakarî ve em
razı sariiyeyi memleketten izale maksadına matuf 
tadilâttan ibarettir. I 

YaÜtnız bura/da 6 yani 39 ncu maddenin baş ta
rafına hataen unutulmuş bir fıkra vardır. Onum 
lillâvesiinli rica edeceğim. 

Bir aydan üç aya kadar hapis veya bir Osmanlı I 
altınından yiirmi Osmanlı altınına kadar olan ahval: I 
1, % 3, 4, 5 olarak tadat okınmalklta'dır. Bu fıkra 
sehven maddenin bas. tarafına ilâve olunraamışıtı.r I 

(1) Zaptın sonun amerbuttur. I 
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İlâve olunduğu takdirde beş fıkranın sebebi vaz'ı an
laşılmış olur. 

(SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozofc) — Efendin, 
Itadil teklifi hükümetten geHıiyor. Gelen teklifte ilse, 
kanunun 7 nci, 18 nd, 19 ncu maddelerinin tadili 
talep olunduğu hailde encümen 17, 30|, 39'u 'da ilâve 
etmiş, sonra asıl maddeyi maddelerin karşısına yaz
madığı içlin mukayesesine de imkân olmuyor. Bi
naenaleyh bu ilâvelıere hükümet taraftar mı? Bu
nu anhyahm. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, 
hükümet tarafından vekâlet namına gelen Baytar 
Müdiri Umumisinin teklifi de bu maddelerin tadili 
lüzumu gösterildiğinden yapilimıştır. Kendiliğimizden! 
değil/dk. 

iSADIK BEY (Afyonkarahisaırı) — «Osmanlı 
akını» yerine «Tür Mirası» denîilmösüni daha muva
fık buluyorum. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Doğru 
efendim. O halide bir aydan üç aya kadar 'hapis ve 
beş Türk İrasından yirmi Türk lirasına kadar ce
zayı nakdî alınır, suretinde tadilıinli teklif ediyoruz. 

REİS — Bunu maddenin müzakeresinde söyle
yiniz. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal-' 
dırsm... Kabul edilmiştik. 

Zabıtai sıhhiye! hayvaniye kanunu muvakkatinin 
(7, 17, 18, 19, 30, 39) ncu maddelerinin tadiline dair 

Kanun. 

Madde 1. — (7) — Bir mahalde binden .ziyade: 
hayvanat defaten veya mütevaliyen musap veya te
lef olduğu halde vukuatın ihbarı meclburidlir. Sari 
hastalıkla musap olan nıevakie divar kura ve fcasa-
baUfca yalnız Ihir hayvanın hastalanması veya telefi 
dahi behemahal ihbarı icabeder., Emrazı saıriyei hay-' 
Vaniyeyi kanunen ihlbara mecbur otaıııyan her han
gi bir şahıs bir mahalde kanunun (birind malddeislin-
de muharrer 'emrazı saniyei haıyvanliyedlen blMsliniiını 
vulkuunu ihbar eylddükte kendisine fon llliraiya kadar 
mükâfat iıta olunur. 

REİS — Madde hakkınldia söz isteyen yiokitur.. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın..; Kalbul etmiyenn 
ler elerini kaldırsın... Kabul edilrnliştlir efendlim. 

Madde '2. — (17) — Vebayı bakarî, tederrün, 
ruam ve keçi zaltürrieî saniyesi hastalıklariyle mü-
ısab olupta Hükümetçe itlaf edilen hayvanat idin as* 



t : 18 2 . 12 . 1341 C : 1 

haibına itaraifı Hükümetten mevadı atiye mucibince 
(tazminat verilecektir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. 
Reye arz ediyorum, kaibul edenler di kaldırsın... 
Kaibul etmiyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Mıaidde 3. — (18) — 'Bedeli tazmin edilecek hay* 
vanaltın nevi ve cins ve (kıymetleri nazarı dikkate alı
narak ita edilecek tazminat, hayvanın takdir edile
cek kıymetinim tam sülüsan veya nısfı derecesinde 
oüup ıgayei tazminat on beş ibin kuruştur, 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim!.., 
Gayei tazminat ıdlarak (on haş bin kuruş daniiliyor, 
Halbuki ellübin kuruşluk, yahut seksenlbin kuruşluk 
hayvan öldürülüyor, 'bu tahdit nedir? (Doğru ses
leri) 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! 
Buraya konan vasati kıymettir. Memlekette bulu
nan hayvanatım vasati kıymeti yüzelli liradır. Ekse
risi 40,50,60,70, Ü 00, 150 JJiradır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hükümetin 
hazinesi milletin kesesidir. Bugün milleti zenıgin 
edelim ki, Hükümette zenıgin (olsun. 

EMİN BEY ((Eskişehir) — Efendilim, kuruş me
selesi kambiyo meselesidir, Bu kuruş meselesiniı 
(kaldıralım da ıbaşka bir şey kayalım* Çünkü ıbu 
kuruş meselesi kabili tahavvülldür. Bir mfelbet ko
yalım. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bulgun üç-
yüz liraya manda vardır. 

EMİN BEY (Eskişehir) — İtlaf âdilıen malın o 
zamanki piyasaya niısbetl© yüzde yetmiş/beşi, yüzde 
doksanı verilir diyelim, daha muvafık olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
(Efendim, manafiii uimumliyeyi temıin için eşhasın ve 
efradın hayvanatına arız olacak olan sari hastahklar-
dan dolayı, diğer hayvanatı himayeten ve serveti 
luimumiyıeyi vikayeten yapılacak olan itlaftan dolayı 
hükümet ağır bir fedakârdık tahammül etmektedir. 
Nevama hayvanına iyi ıbalkmıyan, esbap ve tedaibiri 
sılhhliyesini temlin etmiyen (bir taamın ©failinden do
layı hazinei millet tazminat vermektedir. Hâdiseyi 
hulâsa edecek olursak neticei talbiıiyesii Ibuldur. Bi
naenaleyh konulan 'tazmıinotın gayet mutedil, olması 
lâzımdır ve zaruridir. Heyeti Celiilenize bir hâdiseyi 
hatırlatmak isterim. Tazminatın miktarını yüksek 
tutmak, esals maksat olan emrazı sariyei hayvaıniye-
nin ademi intişarı ve memîıekeUte icrayı tahribat et-
ttiamssi hususundaki tedabiri (suya düşürebilir. Ve 
böyle devirler olmuştur ki, kanun mucibince hay

vanı Mâf edilen adama verilimie&i lâzıangı sillen taizminait, 
piyasa kıymatinıden fazla olllduğıu için, köylü bizzat 
hayvanım hasta etmiş aşılamışta*; Ta ki itlaf edil
sin de tazminat allayım diye... (Nasıl odur sesleri) 
(Gürültüler), (Olmaz sesleri) 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — ifyymet takdir 
olunur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) 
Binaenaleyh konulacak olan tazminatı^ mutedil ol 
ması zarureti vardır. Ziraat Encümeni 
onbeşbin kuruş koymuştur. Memleketi nnizdeki hay
vanatı bakariyeyli bir kere göz önün© getirelim; ne 

azamî olarak 

'gibi hayvanattır? Hayvanatı Ibakariyedar, hayvanatı 
feresiyedir ve emsali sair hayvanatltır. Memleketi
mizin ahvali iktisadiyesini hepimiz Mii^ruz. Fevka
lâde evsafı mahsusayı haiz olıarak kıymeti yüksek 
olan hayvanat hangileridir? Ve 'bunların bu haslta-
hğa musap olarak telef olmaları veyait.uftta bunların1 

hükümet tarafından haber aknarak tftflâf edilmeleri 
kaç binde bir hâdisedir? Tazminat t miktarını tes
pit ederken malını hükümete hasta sekilinde göstere
rek veyahut hasta yaparak para allmal$: gibi, muva
zaalı muamelelere (sebebiyet vermiiyeHiujn, Arz etti
ğini hadise bir hadisei tarihiyedir. Zan ile, 'ihti
mali 'ile söylemiyorum. Bu, memleketi ie cereyan et
miş bir hadisedir onun için tazrriinaltan (başka bir se
bebi 'yoktur. Hükümet vesaiti mevcudesiiylıe zaten1 

emrazı sariyei hayvaniyanlin memlekete girmesini, 
intişarını men'e çalıştığı haKde bu tedabire rağmen 
her hangi bir adamın kendisi (dahi hay /anını vikaye-
ten ittihaz etmek mecburiyetinde olduğu tedaibirde 
kusur ederek ibir hasıtalak arız ölıursa ye o da tadat 
edilen emrazdan olup da diğer hayvanata sirayeti 
de talbiî olan hastalıklardan İse, hükümet menafii 
umumiyeyi h'imayeten o adamın şahsî i sararım müm
kün mertebe telâfi (etmek esasını kaıbul etmiştir. Bu 
tazminat miktarında mübalâğa edecdt olursak arz 
ettiğim esas maksat suya düşer. Memleketimizde 
hir hayvanın kıymetinin ne (olduğunu hepimiz bili
rsiz. Yüzeli lirayı o kadar istisgar ©tn(ıiyeilm., Hat
ta diyebilirim ki, on beş (bin kuruş Ibiraz yüksektirı 
bile.. Mubayaa edilen hayvamferın kıymettarı mey
dandadır efendim, onun için tezyidalt hakkındaki 
teklif attan sarfınazar buyurulmasını bil hassa istirham 
ederim. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — lîayvamna has
talığı ken'di sun'u. taksiri ile bulaştıran olursa ve bun
ların hayvanfliarı da itlaf ödiıeoek olursa, bunu da hü
kümet tazmin edecek mildir? Buna da% ıbir sarahat 
yoktun*. 
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ZİRAAT ENCÜMENİ NAMINA MUSTAFA 
RAHMİ BEY (İzmir) — Asıl kanunda bu sarahat 
vaıridır. Bu kamun onun bazı maddelerinin (tadilidir. 
17 nci maddenin 'buraya vaz'nidan sebep, zatürree 
hastalığını ve diğer tazminat esasını kloymıak içindir 
ve bu fikirle buraya ilâve edilmiştir. Malddede onun 
İçin 'mevzudur, Yoksa kanunun bütün maddeleri 
burcuya dercödiHmemliştir. Abdullah iBeyün buyur
dukları meselle möskût değildir, Asıl kanunda var-
'dır. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Bu (türlüsü 
yoktur. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Vardır 
©fendim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kalbuilı edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul dtmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

ıMadde 4. — (19) — Vebayı bakarijde bilmuaye-
ınie ârâzı seriri'ye gösterdiği dihetle itilâf olunanları 
ile musaplarla temıasita bulunanlardan, tereffuu de
rece! hararet gösterdikleri (için, öldürülen hayvana
tın ashabına takdir olunan kıymetin tamamı ita edi
lir. Tederründe arazı seririye ve afıa/tı teşrihiye gös
teren veya tüberkülin tatbikiyle teamül izhar eden 
hayvanata nısıf ve tederrünıde edilen şüphe üzerine 
Ütlâf edilip de fethi meyiltlte afatı teşrihai dereniye 
gösitermiyen hayvanata İtam verilir ve ruamda vazı-
haın arazı selâsei ruaimiye gösterenlere nısıf ve «mal" 
lein» tatbiki ille raiaimlı olduğu taayyün edenlere sü-
lüsan nıislbeıtinde tazminat verilir. 

REİS — Maddeyi ıreye arz ediyorum. Kabul 
ddenler ellerini kaldırsın... Kabull dtmüyenlter lütfen 
idillerini fcalldırsın... Kabul edilmiştir. 

Maldde 5. — {30}) — Belediye teşkilâtı olan her 
kasabada dea'ü bir mezbaha bulunur ve liecliliistib-
liâk hayvan zdbhliyatı burada yapılıır. Mezbahalar 
hıfziiSsıihha şeraitine 'tajbi tutulur, Kurbanlık hayvan 
müstesnadır. 

REİS — Maddeyi kalbül 'ödenler lütfen ©Merini 
ka'lidırsın... Kabul etmiyenilıer lütfen elerini (kaldır
sın... Kabul (edilmiştir. 

Madde 6. — (39) - Emrazı sariyeden telef olan 
hayvanat derilerini yüzmdk, İaşelerini veya enkazını 
r'iirndlakleri mahallerden çıkarmak ve satmak veya bi
lerek satınaı'ımak; 

1. — Emrazı saniyeye musap veya bulaşık olan 
hayvanatı bulaşık olmayan mahaller© bilerek sevk ve 
nailde'lmek veya 'satılığa çıkarmak Veyahut satmak ve 
satın almak, 
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2. — Emrazı saniyeden ve bittabsis Vebayı ba-
. karî, Hücrei bakteridi, Hücrei arzrye hastalıkların

dan musap veya şüpheli olan hayvanatın luhom ve 
enkaz ve cüludu sairösini bilerdk saklamak veyahut 
satmak ve satınalmak. 

3. — Memurini fennıiyenin tavsiyesiyle hükümet ta
rafından icrası emredilen tedalbiri fenniyenin taıtlbı'lk ve 
icrasına mümanaat ötmek ve mezbahalardan gayrı ma
hallerde hayvan kesmek. 

4. — İşbu kanunun ahkâmına tabi emrazı sariye
den biriyle maluliyeti yahut sirayete maruz ve bula
şık olduğunu bildiği hayvanatı memlekete İthal et-
m'dk. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bunu izah edin efen
dim. Dinleyelim. 

ZİRAAT ENCÜMENİ NAMINA RAHMİ BEY 
(İzmir) — Efendim! Demin de arz etmiştim. Bu m'aid-

. denin baş tarafına «bir aydan üç aya kadar hapis 
veyahut beş Türk lirasından yirimi Türk lirasına ka
dar cezayı nakdiyi müsıtelzim ahval» fıkrası geçecek
tir. Esasen kanunun metni aslen bu şekildedir. Bunu, 
arz ediyorum. 

EİMIİIN BEY • (Eskişehir) — Bir sual soracağım. 
Bu hayvanatın İaşeleri ile mezbahalarda kasmak ara
sında bir müna'seböt göremiyorum. Mezbahadan ka
çırmak, beş on kuruş zephiye rüsumundan kaçırmak 
içindir. Halbuki hastalıklı hayvanı kaçırmak azim bir 
cinayettir. Buna daha fazla ceza vermek lâzım ge-
iir. Bu ceza ile diğer ceza arasında fark olmalıdır. 
Eğer her ikisinlden de aynı ceza alınacak olursa mü
savatsızlık olur. Çünkü, birisi rüsumdan kaçıyor, di
ğeri hastalıklı hayvanatı kaçınıyor ki, memleket iç'in 
azim bir cinayettir ve memleketi mahvetmektedir. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Bir tadil 
telk'Iifl yaparsınız. 

EM'İN BEY (Eskişehir) — Pdfeiyi yapalım. 
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Efen

dim, kanunun ikinci fıkraisında bir şey var, «musap 
veya şüpheli blah» deniliyor. Şüpheli kelimesi gerek 
mahkemelerde ve gerekse memurini mahaiiyeler ara-
isınlda pek çok teşdvvüşatı mucip olacak ve ahali Izrar 
edilecektir. Bu, «şüpheli» tabirinin kanunda hiç yeri 
yoktur. Binaenaleyh bunun tayyını teklif ediyor ve bu
na dair bir takrir takdim ediyorum : 

Riyaseti İCeliieyd 
Maddeden «veya şüpheli» ibaresinin tayyını teklif 

ederim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 
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REÎS — Efendim, bu takriri reye arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Ak
sini reye arz ediyorum. Nazarı dikkate alm'ayanlar lüt
fen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate aılınmış'tır. 

IRIEİS — Efendi'm, madde Endümenm baş tarafı
na ilâve ettiği fıkra ve Mustafa Feyzi Beyin kafbul 
edilen takriri veçhile müsahmah şekli okunacaktır. 

IMadde 6. — (39) - Bir aydan üç aya 'kadar hapis 
veyahut 'beş Türk lirasından yirmi Türk lirasına ka
dar cezayı nakdiyi müsMziım ahval : 

1. — Emrazı siariyeden telef olan hayvanat deri
lerini yüzmek, İaşelerini veya enkazını gömdükleri" 
mahallerden çıkarmak ve satmak veya bilerek satın-
almalk. 

2. — Emrazı sariyeye musap veya bulaşık olan hay-
vamatı bulaşık olmayan mahallere bilerek sevk ve naik-
letlmıelk veya satılığa çıkarmak veyahut satmak ve sa-
tınalmak, 

3. — Emrazı sariyeden ve bittahsis vebayı bakarı, 
'hücrei bakteridi, hücrei araziye hastalıklarından mu-
satp olan hayvanata luhum ve enlkaz ve cülûdu saire-
sini bilerök saklamak veyahut satmak Ve satınaîmak, 

4. — Memurini fenriiiyeniın tavsiyesiyle hükümet 
'tarafından icrası 'emredilen tedabiri fenniiyenin tat-
ibilk Ve icrasına mümanaat etmek ve mezbahalardan 
gayrı mahallerde hayvan kesmek, 

5. — îşbu kanun ahkâımına tabi emrazı sariyeden 
biriyle maluliyeti yahut sirayete maruz ve bulaşık ol
duğunu bildiği hayvanatı memlekete 'ithal etmek. 

REİS — Maddeyi musahhah şekliyle kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırışın... Kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştik. 

'Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bir sual 
•Soracağım. Şimdi kabul edilen maddelerin birisinde 
belediye teşkilâtı ollan mahallerde mezbahada kesile
cektir diyor, fakat belediye teşkilâtı olan mahallerde 
sayfiyede oturan kimseler etlik için bir hayvan kese
ceği zalman behemahal getirip mezbahada kesmeye 
mecbur mudur? Encümen Ibuna n'e diyor? Mezbaha
ya geUM'p kesecek ve sonra kesilmiş mi götürecek?> 

EJMİN BEY (Eskişehir) — Çok mühim bir me
seledir, 

'BAYTAR MÜDÎRÎ 'UMUMİSÎ ALÎ RIZA BEY 
— Efendim... Kanunda ahkâm vardır. Yıirm'Mn nü
fuslu olan bir memlekette behemahal bir mezbaha 
olmak lâzım gelir. O da şeraiti iç'fcimaiyemiz için lâ
zımdır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) —; Ondan aşağı 
olan yerlerde? 

BAYTAR MÜDÎRÎ UMUMİSÎ AL^ RIZA BEY 
— Mezbaha olmayan yerlerde ufak bij yer yapılır. 
Mezbaha 'bütlün şeraiti sıhhiyeyi haliz olan bir mez
bahadır. Ve bu her yerde vardır. J 

SADIK IBEY (Afyonkarahiisar) — vjardır, muay
yendir. 

REİS — Yedinci maddeyi tekrar okuyoruz : 
(Yedinci madde tekrar okundu) 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın]... Kabul et

meyenler el kaldırsın... Kalbul edlmiştij". 

Madde 8. — îşbu (kanunun icrasın^ Ziraat Ve
killi memurdur. 

İREİİS — Kabul edenler ellerini kajldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyösM kalbul ^denler eleri-
nıi kaldursın... Kabul etmeyenler lütfen ejUtenirLİ kaüdır-
sın... Kalbul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bözok) f- Reis Bey
efendi! Bu kanun için tayini esami isteriz. Tahsisat 
ilâvesini mucip bir kanundur. j 

MÜKIÖRIR'EİM BEY (İsparta) — tayini esami 
istemez efendim. | 

5. — Hayvanatı Ehliye Rüsumu hakkında (1/737) 
numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Adaliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbatalar^. 

RIEİS — Efendim, Hayvanatı Ehliye fcüsulmu hak
kındaki Kanun lâyihasının müzakeresinjs geçiyoruz. 

! 
EMİN BEY (Eskişehir) — Reis Be^! Usul hak

kımda söz istiyorum. | 
KEMAL BEY (Adana) — Bendeniz i de usul hak

kında 'söz istiyorum efendim. Kanun dpğrudan doğ
ruya Ziraate aitftir. 

REİS — Sizden evvel usul hakkınca Emıin Bey 
•sos! istemiştir, | 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendimj malumu âli
niz hayvanatı ehliye doğrudan doğruya da Ziraat 
Vekâletini ve Ziraat; Encümenini alâkajdar eden bir 
meseledir. Blmem ki nasıl olmuş bu, i Ziraat Encü-
menıine gitmeksizin Meclisi Âliye getonĵ tir. Bilhassa 
Muivazenei Maliye Encümeni Âlisi hükümetin sema-
hatinıi de diriğ etmiştir. Onun için bunnkn Ziraat En-
cümenıine gitmesini teklif ediyorum. Ziraat Encüme
ni, Hükümetin telklifi il'e Muivazenei Maliye Encüme
ninin teklifini teüif edecek bir şekil bulsun ve ondan 
•sonra lâyiha enzarı âlinize arz edilebilecek bir şekıil al
mış olsun. 
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ZİRAAT ENCÜMENİ NAMINA MUSTAFA 
RAHMİ BEY (İzmir) — Reis Beyefendi, Ziraat En
cümeni ibu fcanunu üstfiıyor. 

REİS — Efendim! Bir ta'krir vardır, 
'Riyaseti üelıil'eye 

Yenliden 'bir verginin memleketimizde tarh ve tev
zii hirtalkımı esasata istinat ettiğimden alâkadar encü
menlerin mütalâalarının alınması zarurî bulunması
na nazaran bu hayvanatı ehliye vergisini tamannen 
çiftçiler vereceğinden hayvanatı ehliye lâyihai ikanu-
miyeisiinıin Ziraat Encümenine havalesini arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Mehmet Fuat! 

REİS — Efendim! Takriri reye arz ediyorum. Ka-
'bul edenler ©İterini kaldırsın... Kalbul etmeyenler ele
rini Ikaldırsın... Kabul edilmiştin 

Efendilim! Ruznamemizin dördüncü maddesine ge
çiyoruz. 

6. '— Afyonkarahisar Mebusu Sadık Beyin; Köy 
Kanununun 29 ncu maddesinin tadiline dair (2/411) 
numaralı teklifi kanunisi. (1) 

İkinci defa müzakere edilecelkıtir< 
REİS — Efendim, maddelere geçirmesini Ikalbul 

"edenler elerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Köy Kanununun Onüçüncü Maddesinin Yirmido-
kuzuncu Fıkrasının Tadiline Dair Kanun 

Madde 1. — Köy Kanununun 13 ncü maddesinin 
29 ou ffılkraisı berveçihiâti Itadlil editoîşjfiir :• 

(Köy içinde bilâ zaruretin hayvan koşturmamak) 
•REİS — Efendim, reye arz ediyorum. Kalbul eden

ler.., 
ISÜUBYMAİN SIRRI BEY (B'ozoik) — Efendini, 

ıbu Köy Kanununda memnu olan ahvalden sayıılmış-
ıtır. Koşturmak olacaktır. (Hayır sesleri) 

(REİS — Miaddeyi reye arz 'ediyorum. Kabul eden
ler elerini 'kaldırsın... Kalbul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

IMadde 2. — tşlbu «kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriıyülicradi'r. 

REİS — Maddeyi kaıbul edenler ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler elerini kaldırsın... Kalbul edil
miştir. 

Madde 3. — tşlbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye Velkiii memurdur. 

(1) Birinci müzakeresi 19 ncu ciltte 15 nci içtima I 
zaptındadır, I 
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REİS — Maddeyi kalbul edenler ellerini kaldır
ışın... Kabili etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umümiyesini reye arz ediyorum. 
Kanunun heyeti umurcıiyesini kabul 'edenler ellerimi 
'kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kanu
nun heyeti umumiyesd de kabul edilmiştir. 

Efendim! Ruznaimeniin 'beşinci maddesine geçiyo
ruz* 

7. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Kanu
nunun 8 nci maddesinin tefsirine dair İcra Vekille
ri Heyeti Riyasetinin (3/69) numaralı tezkeresi ve Ka-
vanini Maliye Encümen mazbatası. (1) 

İkinci müzalkere'si : 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 

böyle 'bir kanuna lüzum yoktur. Çünlkü şimdi müza
kere ettiğimiz 6 nci Avans Kanununun 8 neti 'madde
sine tevfikan Nisan 1340 tarihinde kanun kalbul edil
miş : Mülkiye Harcırah Kararnamesine tevfikan ve
rilmekte olan harcırahlardan '% 40 tenzilât icrası hak
kındaki 2 Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına dair 
kanun : 

Madde 1. — Mülkiye Harcırah Kararnamesine 
tevfikan verilmekte olan harcırahlardan '% 40 tenzi
lât icraisı hakkındaki 2 Ağustos 1336 tarihli Kanun ile 
mliıktarı nüfus ne olursa olsun bilumum aile harcı
rahı memura verilen miktarın nısfını tecavüz edem'e-
yeceğine dair bulunan l'l Teşrinievvel 1338 tarihli 
6 nci Ava'ns Kanununun 8 nci maddesi mülgadır. 

Demiş, binaenaleyh mesele kalmamıştır. 
ABDULLAH BEY (Trabzon) — Bu sekizinci 

maddedir. 
REİS — Efendim! Encümen bir 'şey söyleyecek mi? 
MÜKERIRİEM BEY (İsparta) — Kavanini Maliliye 

Encümeni namına Süleyman Sırrı Bey söylüyorlar, o 
halde geri allsınllar. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Encümende iken ni
çin bunu geri almamıişlar? 

(R'flîS — O halde geri alınız. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozuk) — Geri al

maya lüzum yoktur efendini, 
REİS — O halde Encümene iadesini reye arz 

ediyorum., 
MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim, Encü

mene iadesi talbiîdir. Bu vaziyete göre Encümence bu 
kanunun reddi için bir mazbata tanzimi lâzım gelir. 

(1) Evveliyatı 19 ncu ciltin 15 nci içtima zaptın 
dadır. 
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RBİ>S — Bfenidilm, ruznamenin selkiizinci madde
sinle geçiyoruz : 

8. — Erzurum - Sarıkamış - Kars demiryolları 
idaresi bütçesinin üçüncü faslına tahsisat ilâvesi hak
kında (1/747) numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. (1) 

IRlBtS — 'Efendim, kanunun heyeti Umuım-iyesi haiV 
kında söz isteyen yoik'tur. Maddelere geçiyoruz : 

Nafıa Vekâleti 1341 Senesi Bütçesiyle Erzurum -
Sarıkamış * Kars Demiryolları Bütçesine (170 000) 

Lira İlâvesine Dair Kanun 

Madde 1. — 1341 senesi Nafıa V'ökâ'bti 'bütçesi
nin. «261» ntıi ciHavaiii Şarlk-iya demiryollarının inşaat 
ve tamirat ve işletmesine muavenet» faslına ve müte-
ikalbilem Brzunu'm - Sarıkamış - Kars ve şudbatı demir
yolları 1341 senesi maisarif bütçesinin üçüncü «Ma
sarifi umumiye» faslına tafnsisaıtı munzamıma o'laralk 
(170 000) lira ilâve olunmuştur. 

'REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kaibul 
'edenıîer ellerini kaldırsın... Kalbini e'toeyenler elterJimi 
kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Madde 2. — İjibu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kaibul 
edenler ellerimi- kaldırsın... Kaibul etmeyenler ellerini 
kaldirsin... Kalbu'l edilmiştir, 

Efendim, kanunun heyetli umum iyesini tayin esa
mi ile reye arz ediyorum. Şimdi ruznarnenin 9 nça 
(maddesine geçiyoruz : 

9. — Kars Mebusu Ömer Beyin; Kars - Kağız
man - Kulp ve İğdır şoselerinin turuku umumiye me-
yanına ithali hakkında (2/389) numaralı teklifi kanu
nisi ve reddine dair Nafıa ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları. (2) 

(Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası okundu.) 
ÖMER BEY (Kars) — Efendim! Arz etmiş oldu

ğum bu yol, 190 Ikliouı'etrelilk bir yoldur. Her nasılsa 
maalesef enoürnenfer Ibunun reddine karar veriyorlar. 
Hafflbulki memkLkeıtiımiizde memlehalar iki yerde var. 
Birisi Kağızman, diğeri, Kars'tadır. Bu ilki merrMıa 
tü tün civar 'vüâyatın iilitiyaöatını temin ediyor. Bunlar 
daima işliyor ve para kazanı'limaiktadır. Bu hususta 
naz'arı. d Meal ti âlilerini ceîlb ederim, 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
(2) Zaptın sonuna merbuttur. 

Memleketimizin halkında bir varidat yoktur ki, 
temin etsin de o yolları yapsın. Binaenaleyh iran'dan 
gelen ve asıl ana hat olan o yoldan, İran'dan gelen 
transit kervanları bile işlerler. Bunlar kışın gelemi
yorlar. Bundan başka muntazam yol yoktur. Eğer 
vaktiyle Ruslar tarafından yapılan bu'muntazam yol 
turuku umumiye meyanına alınmayacak olursea bu 
yol günden güne harap oluyor. Bu s|eneki seyaha
timde Kulp'a iki saat mesafedeki bir jköprü iki defa 
harap olmuş, idarei hususiye yaptıramıyor. Bilhas
sa o yolun daha bir şeys'i vardır ki hududa gayet ya
kındır. Binaenaleyh daima gerek askerî noktai naza
rından ve gerek iktisadî noktai nazarından bu yolun 
çok ehemmiyeti vardır. Heyeti CelileHvizden istirham 
ediyorum ki, bu yol tekrar turuku umumiye meya
nına ithal edilsin. 

HÂLİT BEY (Kastamonu) - Efendim! Kars, 
Kağızman, Kulp ve İğdır yollarının turuku umumi
ye meyanına ithali hakkındaki Ömer Beyin, teklifi 
kanunisi, geçen sene Nafıa Encümeninden mütalâa 
sorulmak üzere Müdafaai Milliye Encümenine gön
derilmişti. Bendeniz de orada bulunuyordum. O va
kit bu meselenin de ehemmiyeti askeriyesi sorulmuş, 
Erkânı Harbiye Reisi Sanisi geldi. B>'lhassa Askerî 
noktai nazardan ehemmiyetine de işaret ettiği için -
şimdi burada da zikrettiler - yapılsın! debişlerdı. Bi
naenaleyh bunun ehemmiyetine bendeniz de burada 
işaret ederim. Bu son ruznamelerde Nafıa ve Muva
zenei Maliye Encümeninden bazı rüfekanın, bazı yol
ların turuku umumiyeye ithaline dair olan teklifleri
nin reddine dair teklifler karşısında bujlunduk ve bun
lar kabul edildi. Bendeniz esbabı muetibenin bir nok
tasına heyeti celilenizin nazarı dikkatjinizi celbetmek 
isterim. Esbabı muci'bede, bilhassa ret esbabı muci
zesinde deniliyorki, Meclisi Âli Mükellefiyeti Bede
niye Kanunu kabul buyurdu. Binaenaleyh vilâyetler 
amele tedarik etti, para temin etsinler, bu suretle bu 
yollar yapılsın ve Nafıa bütçesinden buna ayrıca pa
ra ayırmayalım deniyor. Bu sene grttiğjim zaman, ben
deniz dairei iritihalbiyemde bu bapta biraz tetkikat 
yaptım. Ta!biî Hükümetin teşebbüsü ^zerine elde bu
lunan bütün vasait bilhassa şimendüfer hattı üzerine 
sevk edilmişti. Ankara - Sivas, Sivas; - Samsun hat
larına... Tabiî buna bir şey denemez. Bu bir lüzum
dur ve Meclisi Âli karar vermiştir. Fi»kat mühendis 
fıkdanı çoktur, sonra bugün bir adam amelelik edi
yor, beş altı lira kazanabilir. Şimdi Meclisi umumi
ler bedenî mükellefiyete ahaliyi idbajr edemiyor, ta
biî az para veriyorlar. Meclisi tdare azaları çok pa-
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ra koyamıyorlar, gayet az bir para takdir ediyorlar. 
Bizim mıntıkada zannederim altı lira takdir etmişler
dir. Bedenen çalışacak çok az adam kalıyor, para çok | 
olursa amele tedarik eddbülir, fakat mühendis yok. 
Meselâ bir vilâyet dahilinde yapılacak dört yol var
dır, ama mühendis olmadıktan sonra plânı kim tatbik J 
etsin, köprüyü kim yaptırsın? Deniliyor ki mademki I 
vilâyetlerin paraları var, mühendisi de bulsun. Hatta I 
bu defa ben vilâyetin sermühendlisi ile görüştüm. Bü
tün vilâyet dahilinde dörtyüzelli bin nüfus vardır. Se
kiz kazası vardır, dört - beş yapılacak yolu vardır. I 
Benden başka hiçbir mühendisi yoktur, diyor. Kon-
düktörsüz, mü'hendissiz bir köprü yapüabilir mi? Bir 
plânı tatbik edöbilir mi? Mühim bir işi yapabilir mi? I 
Nihayet mühendis bir şeye karar verir ve amele başı 
gibi kondüktörü oraya kor. Binaenaleyh mademki bu
nu biz de reddediyoruz, Nafia Vekâleti biran evvel 
mühendis bulsun, bu hususta vilâyetlere yardım et
sin. Eğer memlekette mühendis yoksa o vakit para 
ile hariçten getirtsin, başka çare yoktur. Herhalde 
bu eslbap düşünülsün. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler, geçen sene | 
yaptığımız kanunda bedenen iştirak meşrut değil idi. T 
Bedelen dahi iştirak edebilir'di. Bedelen alınan para- I 
ların yola sarf edilmesi meşruttur. Yani başka yere I 
sarfedilemez. Eğer Ömer Bey biraderım/iz bu yolun I 
yapılmasını arzu ediyorlarsa, geçen sene kabul ettiği- I 
m iz mükellefiyeti kanuniye mucibince yapılmalıdır. 
Yoksa turuku umumiye meyanına ithal edilecekse o 
vakit hiç yol yapılamaz. Nafia bütçesine koyduğu- I 
muz para ile turuku umürriiye meyanına ithal ettiği
miz yolları hesap edersek bir kilometre yol yapıla
maz. Bu, ihtimal haricindedir. Onun için Nafıa En
cümeninin mazbatası çok doğrudur. Bu yollar gene 
idarei hususiye marifetiyle yapılabilir. Nafıa Encü-
merüi mazbatasının kabulünü istirham ediyorum. 

ÖMER BEY (Kars) — Efendim, çok temenni 
ederdim ki, az zaman içerisinde çok felâket geçirmiş I 

olan elviyei selâse ahalisi de sair memleketler aha
lisi kadar çok olsaydı da, biz de o hal'ktan parayı 
alarak o yollan yapsaydık. Maalmemnuniye idarei 
hususiye ile bu yolları yapardık. Fakat maalesef bü
tün kazalarımız, bütün köylerimiz boştur. Bu cihete 
tekrar istirham ediyor ve nazarı dikkatinizi celbedi-
yorum. Teklifin kabulünü rica ediyorum. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Elviyei selâseye geçe
cek otuzlbeş külometrelik yolu yaptıramadık da, şimdi 
onu nasıl yaptıracağız? 

REİS — Efendim! Mazbatayı reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ÖMER BEY (Kars) — Anlaşılmadı efendim, 
tekrar reye koyun. 

RBÎS — Efendim! Encümen mazbatasını bilmi
yor musunuz? Mazbata reddi mutazammındır. (An
laşılmadı sesleri), (Mazbata tekrar okundu) Efen
dim! Bu mazbata reye arz edildi Ve ka'bul edildi. (Ha
yır sesleri.) 

ÖMER BEY (Kars) — Beş kişi ayağa kalkıyoruz. 
Tekrar reye vazediriiz efendim. 

REÎS — Pekâlâ efendim, tekrar reye arz ediyo
rum. Mazbatayı kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Oturunuz efendim. Kabul etmeyenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Mazbata kabul edilmiştir efendim. 

Nafıa Vekâleti 1341 senesi Bütçesi ile Erzu
rum - Sarıkamış - Kars Demiryolları Bütçesine 
170 000 lira ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasına rey
lerimi ita buyurmayan zevat lütfen reylerini istimal 
buyursun, istihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 

Bu lâyihaya (124) zat reye iştirak etmiştir. Mu
amele tamam değildir. İkinci defa reye vazedilecektir. 
Cumartesi günü öğleden sonra saat ikide içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 03.45 
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Trablusgarp, Balkan, Harbi umumisi ve İstiklâl millî muharebatında şehit olan erkân, ümera Ve zabitan 
mensubini askeriyenin bazı borçlarının affına dair olan Kanunun ikinci defaki neticei ârâsı 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

136 
136 

0 
0 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHİSAR 
izzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
îhsan B. 
Şakir B. . 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin. B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

(Kabul 

Necati B. 
Refet B. 

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

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

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

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

edenlerler) 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

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

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. ; 

KASTAMONU 
Ali Nazmij B. 
Halit B. | 

KAYSERİ 
Ahmet Hijmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat b. 
Şevket B. ! 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza £. 

K0CAELİ 
İbrahim $. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Eyüp Sabfi B. 
Fuat B. i 
Kâzım H îsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

K[OZAN 
Ali Sadi b-

KÜTAHYA 
Cevdet B." 
Nuri B. 
Rağıp B, 



Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA. 

Reşit B. 
MARAŞ 

Abdülkadir B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 
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NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
ismail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

] • SİNOP 
I Dr. Riza Nur B. 
t: 
İj Recep Zühtü B. 
t Yusuf Kemal B. 
Ü 
İ SİVAS 
İ Rahmi B. 
;•' Ras im B. 
fi 
[ Ziyaettin B. 
1 I SİVEREK 
[ Halil Fahri B. 
\ Kadri Ahmet B. 
1 Mahmut B. 
P 
1 ŞARKİ KAR AH İŞAR 
| Mehmet Emin B. 

TOKAT 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 

! Süleyman Sırn B. 
URFA 

Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

»m<« 
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Açıkta kalan ümera ve zabıtan tahsisatları hakkındaki Kanunun ikinci defaki neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

150 
150 

0 
O 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYAN 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

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

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

Süleyman Sırrı B. 
BURSA 

Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Refet B. 

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

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

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

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞ ANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kamil B. 
Mahmut Celâl B. 

Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 

KAYSJERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

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

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü | B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 

â i -
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Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B . 
Rağıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Hacı Bedir B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDÎN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
tsmail B. 
Recai B. 

RtZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

I Rasim B. 
i Ziyaettin B. 

| SİVEREK 
I Halil Fahri B. 
|j Kadri Ahmet B. 
| Mahmut B. 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TOKAT 
Mustafa Vasfi B.. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 

- 2 2 -
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Nafıa Vekâleti 1341 senesi bütçesiyle Erzurum - Sarıkamış - Kars Demiryollan bütçesine (1^0 000) lira 
ilâvesine dair kanun lâyihasının neticei âzân 

(Nesabı ekseriyet 

ADANA 
İsmail Safa B, 
Zamir B, 
AFYON KARAHİSAR 

izzet UM B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Beşlim Atalay B̂  
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilrni B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOKi 
Ahmet Hamdi B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

124 
123 

1 
0 

(Kabul edenler) 

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

ÇORUM 
İsmalil Kemal B. 
Ziya B, 

DENZLt 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B< 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzii B. 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. . 
Mükerrem B, 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B., 
Dr. Hakkı Şinasii Paşa 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B, 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B< 

yoktur.) 

KAI^S 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Veled Çelebi p. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilrrii |B, 
Dr. Halit B. j 

KIRKLARELİ 
Şevket B. j 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Sürejfya B. 
Saffet B. | 

KONVA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım jB. 
Refik B. 
Tevfik Fikret IB. 

KOZAN 
Ali Sadi B. \ 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Mahmut Nedlİm B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülrezzak ^. 
Alli Rıza B. 

— 23 
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MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri P. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 

Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

SARUHAN 
Kemal B 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

I SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rasim B. 

I SİVEREK 
İ Halil Fahri B. 
İ KadrÜ Ahmet B. 
İ 
| Mahmut B. 
I TOKAD 
İ Mustafa Vasfı V. 

\ TRABZON 
I Abdullah B. 
I Hasan B. 
jj Nebizade Hamdi B. 
I Rahmi B. 

Süleyman Sırrı B. 
URFA 

Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Rgıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

(Reddeden) 

• İSTANBUL 
İsmail Caiibulat B. 

»m<t 
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ORMAN NİZAMNAMESİNİN BABISANİSlNİN İKlNCİ FASLINA MÜZEYYEL 22 NİSAjV 1340 TARİH
Lİ MADDEİ MÜNFERİDİNİN TADİLİ HAKKINDA ANTALYA MEBUSU MURAT BEY^N (2/395) NU

MARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE ZİRAAT VE ADLÎYE ENCÜMENLERİ MAZBATA! ARI 

Riyaseti Celileye 
Ormanlardan ruhsatsız ağaç kesen ve ihraç edenler

le, kesilmesine izin verilerek damgalanan ağaçlardan 
başka ağaç kesen veya ihraç edenlerin sureti mücaza-
tına mütedair olarak Orman Nizamnamesinin ikinci 
faslına tezyil edilen 22 Nisan 1340 tarihli bir madde
lik kanunun son fıkrası hiç bir veçhile hukuku ceza 
esasatına muvafık değildir. Ormanlarda hilafı nizam 
irtikâp edilen ceraimin mücazatı nakdiye ve tazmina
tı maliyesinden, müteahhit ve mukaviller bizzat mesul 
iselerde amelesinin veya diğer bir şahsın ankastin ir
tikâp etmiş olduğu mugayiri nizam bir fiile mürettep 
cezayı nakdiyi ve tazminatı ita etmekle kanunen mü
kellef tutulan her hangi bir müteahhidi bizzat işle
mediği fiilden dolayı birde hapsen cezalandırmak hik
meti ceza kavaldi ve icabatı adaletle gayrı kabili telif 
bir hal vücude getireceği ve mücazatı cismaniyede 
ise niyabet cari olmayacağı ve anonim şirketler ve 
eşhası hükmiye hakkında bu maddenin asla kabiliye
ti tatbikiyesi bulunamayacağı aşikârdır. Esbabı ma-
ruzadan dolayı zikrolunan fıkranın tay ve ref'i ica-
betmektedir. Esasen Orman Nizamnamesinin mücazat 

•hakkında olan babı sanisinin ihtiva eylediği ahkâ
mı tekrar ettikten sonra faili asliler hakkında bir de 
mücazatı cismaniye ilâve eden maddenin hükmü ba
ki kalmakla tecziyeden mutasavver bulunan maksat 
da husule geldiğinden son fıkranın ref'i zımmında 
maddeyi atıyenin kabulünü heyeti celileye teklif eyle
rim. 

Antalya Mebusu 
Şerif Alizade 

Mahmut Murat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Adet : 40 

27 . 12 . 1340 
Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Orman Nizamnamesinin babı sanisinin ikinci faslı
na müzeyyel 22 Nisan 1340 tarihli maddei münferide-
nin tadili hakkında Antalya Mebusu Murat Beyin 

(2/395) numaralı teklifi kanunisi 
dettetkik esas itibariyle şayanı müzakere 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

En|cümenimizçe le-
görülmekle 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Tokat 

Emin 
Kâtip 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Aza 
Karesi 

Trabzon 
Nabizade Hamdi 

Haydar Adil 

Türkiye 
Jüyük Millet Meclisi 

Ziraat Encümeni 
Adet : 12 - Karar 

! Aza 
Giresun 

Ali: Şevket 

1 1 . 1 . 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye j 

Orman Nizamnamesinin babı sanjsinin ikinci fas
lına müzeyyel 22 Nisan 1340 tarihli | maddei kanuni-
yenin tadiline dair Antalya Mebusu; Murat Bey ta
rafından Heyeti Celileye takdim ve; Encümenimize 
havael edilen teklifi kanunî encümenjin 3 Kânunuev
vel 1340 tarihli içtimaında sahibi tekljif Murat ve Or
man Müdüri Umumisi Mithat Beyler ide hazır olduğu 
halde tetkik ve mütalâa ve muktezasj müzakere edil
di, j 

Esbabı mucibesinde tafsil ve izah olunduğu üze
re tadili teklif olunan maddei müzeyyelede, ormanlar
dan ruhsatsız ağaç kesen ve ihraz edenlerle kesilme
sine damgalanan ağaçlardan btşka ejşcar kesen veya 
ihraç edenlerin ağaçları zaptedilmekfe beraber Sulh 
mahkemelerince Orman Nizamnamesjnin ikinci babı
nın ikinci faslında muharrer cezayı fıakdî ve tazmi
nattan başka bir haftadan bir aya kacjlar haps ile mü
cazat olunmakla beraber bermucibi nizam efali mez-
kûreden mesuliyetleri iktiza eden orman müteahhit 
ve sahibi imtiyazlarının da aynı suretle tecziye edil
meleri esası kabul edilmiş, ormanlardja irtikâp olunan 
hilafı nizam harekâtın müstelzim oldıjığu mücazatı ta-
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yin ve irae eden Orman Nizamnamesinin ikinci faslın
da failler için cezayı nakdî ve tazminat ve bil'iktiza 
müsaderei envai gibi esasen mevcut olan ahkâmı ce-
zaiyeye mezkûr 22 Nisan 1340 tarihli maddei müzey-
yele ile bir de bir haftadan bir aya kadar hapis ce
zası zam ve ilâve edilmiş olduğu gibi, amelesinin ya
ni asıl cürmün faili oldukları işbu ceraimden dolayı 
mertebesi saniyede mesuliyetleri iktiza eden müteah
hit ve sahibi imtiyazlarla eşhası hükmiye yani şirket 
müdürlerinin dahi zikrolunan cezayı nakdî ve taz
minattan başka olarak cürümde feran zimethal ol-
maik mahiyetinde bittelâkki bu gibi eşhasın aynı su
retle hapis cezası ile tecziyeleri gösterilmiştir. Halbuki 
her hangi bir müteahhit ve sahibi imtiyazın tayin 
olunan makta hududu dahilinde vuku bulacak hila
fı nizam katiyattan mesuliyetleri bu bapta -idare ile 
teati edilen mukavelenamelerle taahhüt ve kabul edil
mesinden naşi- tabiî ise de bizzat mürtekibi olmadık
ları veyahut emretmedikleri bir fiilden dolayı hapsen 
dahi tecziyeye cevaz gösterilmek hukuk ve hikmeti 
ceza ile gayrı kabili telif görülmüştür. 

Şu kadar ki, istihdam edeceği her hangi bir ame
leye kendisine irae edilen makta hududu dahilinde ve
ya haricinde kat'ına mezun olduğu eşcardan başka 
ağaç kesmek ve nakletmek hususunda emir verebile
ceği ve nizamsız katiyata kendi kasıt ve malumatı da 
munzam olalbileceği ihtimali agleb olan her hangi 
bir müteahhit ve mukavilin işbu kastı cürmi&ini ce
zasız ve hapsen tedip ve tecziyeyi yalnız ameleye 
ma!ksur bırakmak ormanlarda matlup olan hilafı 
usul ve nizam katiyatın izalesini temin edemeyeceği
ne kani olan encümeni mezkûr maddei müzeyyelede 
mutlak olarak ilgası istenilen son fıkrayı tamamen 
lağv ve ref'e taraftar olamadığı gibi, hali hazırı ile 
yani alelıtlak; ipkasını dahi muvafık görmemiş ve bu 
gibi müteahhit veya sahibi imtiyazlarla şirket müdür
lerinin usul ve nizam hilâfında katiyat icrasına emir 
verdikleri ispat olunduğu takdirde onların da hapis 
ile tecziye edilmesini fikri adalete muvafık telâkki 
ederek mezkûr maddei müzeyyele ol surette bittadil 
Heyeti Celilenin nazarı tasvibine takdimi karargir ol
muştur. 

Reis Namına 
izmir 

vlustafa Rahmi 

Kâtip 
Mardin 

Bulunmadığı 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Aza 
Biga 

Mehmet 

Aza 
Bolu 

Şükrü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

Adet : 79 

Aza 
Zonguldak 

Yusuf 

7 . 4 . 1341 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celi leye 

Orman Nizamnamesinin babısanisinin ikinci fas
lına müzeyyel 22 Nisan 1340 tarihli maddei kanuni-
yenin tadiline dair Antalya Mebusu Murat Bey tara
fından verilip, Ziraat Encümenince muaddelen ka
bul edilen lâyihai kanuniye Iedettetkik encümeni 
mezkûr mazbatasındaki esbabı mucibe ve buna müs
teniden yazılan maddei kanuniye encümenimizce de 
muvafık görülmüş olmakla Heyeti Umum iyeye arz 
olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Sardhan 

Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Botzok 

Ahmet Hasndi 

Aza 
Konya 

Mazbata Muharriri 

Tevfik Fikret 

Çorum 
Münir 

Aza 
Konya 

Eyüp Saibri 

Antalya Mebusu Murat Beyin Teklifi 
Madde 1. — Orman Nizamnamesinin babısani

sinin ikinci faslına müzeyyel 23 Nisan 1340 tarihli 
maddei münferidede «bermucibi nizam ef'ali mez-
kûreden mesuliyetleri iktiza eden orman müteahhit 
ve sahibi imtiyazları da aynı suretle tecziye edilirler» 
ibaresini havi olan son fıkra ahkâmı mülgadır. 

Madde 2. — İşbu maddeyi muaddele tarihi neş
rinden muteberdir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Ziraat ve Ad
liye Vekilleri memurdur. 

Antalya Mebusu 
Şerif Ali Zade 

Mahmut Murat 

Ziraat Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Ormanlardan ruhsatsız ağaç kesen 

ve ihraç edenlerle kesilmesine izin verilerek damga
lanan ağaçlardan başka eşçar kesen veya ihraç eden-



İerin kestikleri ağaçlar zaptedilmelde beraber sıüh 
mahkemelerinde Orman Nizamnamesinin babısanisi-
nin ikinci faslında muharrer cezayı nakdî ve tazmi
nattan başka bir haftadan bir aya kadar hapsolu-
nur. 

Bermueibi nizam efali mezkûredfrı mesuliyetleri 
iktiza eden orman müteahhit ve sahihti imtiyazları ve 
şirket ise müdürleri hilafı nizam katiyata emirleri sa
bit olduğu takdirde aynı suretle tecziye edilirler. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 



VİLÂYET NUMUNE FİDANLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN MÜSMİR VE GAYRI MÜSMİR FİDAN
LARIN LÜZUMUNDA MECCANEN TEVZİİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/621) NU

MARALI KANUN LÂYİHASI VE ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/787 

1 5 . 2 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Vilâyat numune fidanlıklarında iht'mamatı fenni

ye ile yetiştirilen müsmir ve gayrı müsmir bilcümle 
fidanların zürraa ve ziraat meraklılarına lüzumunda 
meccanen tevzii hakkında Ziraat Vekâleti Celilesince 
tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 5 . 2 . 1341 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe maz
batası leffen takdim kılınmıştır. İktizasının ifa ve 
neticesinin imhasına müsaade buyuruimasını rica 
eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 
Ziraat Vekâleti bütçesinin ait olduğu tahsisatın

dan sarfiyat icra edilerek vilâyat ve müessesat nu
mune fidanlıklarında fennî ihtimam ile yetiştirilen 
Amerika asma çubukları ile müsmir ve gayrı müsmir 
bilcümle fidanların, nebatat ve istihsal olunan tohum
ların zürraa ve ziraat meraklılarına meccanen tevzii 
ezheri cihet faydalı olacak ve halkı e;carı müsmire 
bahçeleri tesisine ve zerriyatın teksirine tergip ve teş
vik edecektir. Esasen numune fidanlıklarının mak
sadı tesisi alelumum zeriyatta fennî ihtimamatın tevlit 
ettiği menafii müzafaayı izhar ve zürraa ilân gayesi
ne matuf bulunduğundan bu fidanlıklardan istihsal 
edilecek fidan ve tohumların meccanen tevzii istihdaf 
edilen gayenin husulüne badi olacaktır. Esasen bu
lundukları muhiti ziraiyede yaptıkları tergipkâr te
sirin ıslahat ve teceddüdatı ziraiye namına verdiği 
muvaffakiyetler neticesi iledir ki, bu gibi numune 
fidanlıklarının ihdasına ekseri vilâyatta idarei husu-
siyeler tarafından teşebbüs edilmektedir. Ancak bir 
kaçının istisnası ile umumiyetle vilâyat idarei husu
siye bütçeleri ihtiyaç ile imkânı tabiri aharla irat ile 
masrafı telif edememekte ve binnetice bu gibi tesi
sat ve menafii mahalliye namına emsali asar ve icra
at akamete uğramaktadır. Binaenaleyh numune tarla 
ve fidanlıklarının memleketimizin umuru ziraiyesine 
yaptığı menafii maddiye nazarı dikkate alınarak dev
let uhdesinde bulunan araziden her vilâyette lüzumu 

kadarının bu hususa ve idarei hususiyeler namına 
bilâ bedel hasrü tahsisi de tarakkiyatı ziraiyenin ava-
mil ve esasatmdan birini ve belki de kıymet ve ehem
miyeti itibariyle en mühimmini teşkil etmiş buluna
caktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ziraat Encümeni 

Karar : 17 
30 . 3 . 1341 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ziraatimizin terakki ve inkişafında numune tarla 
ve fidanlıklarının da mühim tesiri olduğu gayrı ka
bili inkârdır. Bütün mahsulâtı arziyeye şamil her cins 
tohumların en iyi cinslerini gerek hariçten getirerek 
dahilde teksir etmek ve gerek dahilde ve memleketin 
bazı menatıkında bulunanlarını her tarafa tamim et
mek ve nebatatımızın cinsini ıslah ile çiftçilerimize 
daha büyük kazançlar temin etmek maksadıyle sene
lerden beri bir çok kanun ve nizamlar neşir ve bir
çok mahallerde numune tarla ve fidanlıkları ihdas 
olunmuş ve bunlardan zürraımız az çok müstefit de 
olmuştur. Fakat birçok nevakısı fenniye ve iktisadi
ye matlup ve muntazır olduğu derecelerde semerat 
iktitafına mani olmuştur. 

Garbın terakkiyatını iktibasa çalışır iken, memle
ketimizin vaziyeti hususiyesi yani iklim ve türabı, yol
ları, asayişi, sermaye ve kredi vaziyetlerini, ve ica-
batı fenniyeyi tatbik edecek anasırı, hulâsa içtimaî, 
iktisadî hususatımızı iyice tetkik ederek tedricen ve 
kanunu tekâmüle tebaan yürümek lâzım gelirken, 
hırsı teceddüt ve terakki ile çok defa yanlış adımlar 
atılmaktadır. Numune tarla ve fidanlıklarımız da bu 
ceryana kurban olarak çok miktarda açılmış ve fa
kat fevzi matlubunu verememiştir. Mevcut (39) nu
mune tarlasından otuz dördü idarei hususiyelere, beşi 
Ziraat Vekâletine aittir. Bunların tanzim ve tensiki ve 
halka müfit olacak bir hale ifrağı zaruridir ki, lâyi
hanın mevadı mahsusasmın bu ciheti müemmin ola
cağı kanaatindeyiz. Yalnız Filoksera'dan harap olan 
bağların Amerika asmaları ile tecdidini teminen neş
rolunan kanun ve ihdas olunan fidanlıklar ve hasta
lıklı ipekböceği tohumlarını ıslah için açılan darül-
harirler çok kıymetli semereler vermiş, ve bütün 
dünyada yaş ve kuru meyve itibariyle haiz olduğu-
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muz en yüksek mevkii muhafaza imkânı hasıl ol
muş ve bilhassa İzmir, Aydın, Saruhan vilâyetlerinin 
yüz binlerce dönüm bağları Amerika asma çubukla-
riyle tecdiden ihya edilmiştir. Halbuki diğer eşcarı 
müsmireden dahi aynı veçhile büyük istifadeler im
kânı mevcut iken, icabı veçhile çalışılmadığı için ih
racatımız' cüzî miktarda kalmıştır. Yalnız üzüm, in
cir ve zeytinden bu sene memlekete giren paranın 
altmış milyon liraya yaklaştığını söylemek bu şubei 
ziraatte sarf olunacak emeklerin ne kadar feyizli ve 
ihyakâr olacağını ispata kifayet eder. Malûmu ilâm 
olan bu hakikatleri emsali saire ile teyit etmeyi zait 
görerek lâyihanın encümenimizin tadili veçhile ka
bulünü Heyeti Umumiyeye arz eyleriz. 

Ziraat Encümeni 
Mazbata Muharriri Aza 

İzmir Zonguldak 
Mustafa Rahmi Yusuf Ziya 

Aza Aza 
Bolu Ertuğrul 
Şükrü Ahmet İffet 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Vekâleti 
Adet : 1520 

Hükümetin Teklifi 
Her nevi fidan ve tohumların meccanen tevzii ve 
Devlet Uhdesinde bulunan arazinin fidanli'k ihdası 
için idarei hususiyelere bilâ bedel teffizi hakkında 

kanun lâyihası. 
Birinci Madde — Ziraat Vekâletine merbut mü-

essesatta ve vilâyat numune tarla ve fidanlıklarında 
yetiştirilen her nevi köklü ve köksüz asma çubükla-
rıyle bilcümle müsmih ve gayrı müsmir köklü veya 
köksüz nebatat ve istihsal olunan tohumlar eseri teş
vik olmak üzere zürraa ve ziraat meraklılarına lüzu
munda meccanen tevzi olunabilir. 

İkinci Madde — Vilâyatta idarei hususiyeler ta
rafından tesis olunacak eşcarı müsmire ve gayrı müs
mire ve Amerika asma fidanlıkları ve numune tarla
ları için ziraat müdür ve memurları marifetiyle inti
hap olunan arazi şayet Devlet uhdesinde ise, lüzum 
gösterilen dönüm miktarı bilâ bedel idarei hususiye
lere veya Ziraat Vekâletine merbut müessesatı zirai-
yeye terk ve tahsis olunur. 

Üçüncü MaSde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maliye ve Ziraat Vekâletleri memurdur. 

5. Şubat 
Başvekil ve 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
Hasta 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 
Maarif Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 

Ticaret Vekili 
Hini imzada bulunmadı. 

1341 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Mjuaveneti 
İçtimaiye Vekaleti Vekili 

Cemil 

Ziraat Encümeninin Tadili 
Her nevi fidan ve tohumların meccanen tevzii ve Dev
let uhdesinde bulunan arazinin fidanlık ihdası için Zi
raat Vekâletine ve idarei hususiyelere bilâ jjedel teffizi 

hakkında kanun lâyihası. 
Madde 1. — Ziraat Vekâletinin hariçten iştira ve 

tedarik edeceği veya vekâlete merbut mekfitip ve mü
essesatı ziraiyede yetiştirdiği her nevi köklü, ve köksüz, 
aşılı ve aşısız asma çubuklariyle müsmir ve gayrı müs
mir bilcümle nebatat ve istihsal olunan tohumlar zira
at ve bağ bahçe tesis etmek isteyenlere meccanen tev
zi olunur. Şu kadar ki, talipler tesis edece deri bağ ve 
bahçe mahallerini şeraiti fenniyeye tevfikan ihzar ey
lediklerini mahallî ziraat memurlarına iraie ve ispata 
mecburdurlar. 

Madde 2. — Devlet uhdasında bulunup da Ziraat 
Vekâletine merbut müessesatı ziraiyeye lüzumu oldu
ğu Ziraat Vekâletinde taayyün eden araş,i bilâ'bedel 
vekâleti mezkûreye veya idarei huhusiyelere terk ve 
tahsis olunur. 

Madde 3. — Ziraat Vekâletine merîmi; darülharir-
lerden istihsal edilen ipekböceği tohumları erbabı ihti
yaca meccanen tevzi olunur. Erbabı ihtiyacı Ziraat 
Odaları tayin, oda bulunmayan mahallelfde belediye 
heyetleri takdir eder. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve Zi
raat Vekâletleri memurdur. 



ZABITA* SIHHİYE! HAYVANİYE KANUNU MUVAKKATİNİN 7 NCİ, 18 NCİ VE 19 NCU MAD
DELERİNİN TADİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/568) NUMARALI KANUN 

LÂYİHASI VE ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 20 . 12 . 1340 

Kalem Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/4492 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hayvanatın emrazı sariyeden vikayesi ve mektum 
hastalıklarının zahire ihracı ile ketmü ihfaya meydan 
verilmemesi zımnında elyevm meriyülicra bulunan za-
bıtai sıhhiye! hayvaniye kanunu muvakkatinin 7 nci, 
18 nci ve 19 ncu maddelerinin tadili hakkında Ziraat 
Vekâleti Celilesince tanzim olunup, İcra Vekilleri He
yetinin 17 . 12 . 1340 tarihli içtimaında ledettezekkür 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ile 
esbabı mucibe sureti leffen takdim kılınmıştır. Mük-
tezasının ifasına müsaadei riyaset penahüerini istirham 
eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethj 

Esbabı Mucibe 
Sari ve salgın hayvan hastalıklarının ve alelhusus 

vebayı bakarinin Hükümet tarafından ittihaz kılınan 
tedâbir ve ihtiyar olunan nakdî fedakârlıklara rağmen 
Ma edilememesine başlıca sebep Zabıtai Sıhhiyei Hay
vaniye Kanununa tevfikan itlafı icabeden hayvanata 
verilmekte olan tazminat miktarının hayvanın takdir 
edilen kıymetinin sülüs raddesinde olması ve haddel-
gaye tazminatın otuz lira bulunmasıdır ki, bu mikta
rın bugünkü tahavvülâtı iktisadiye ve ihtiyaca nazaran 
pek dun olmak itibariyle ashabı hayvanatın, itlaf edi
lecek hayvanatın kıymeti asliyelerine tekabül etmekten 
pek az bir meblâğ alacağını bildiği için ketmetmekte 
bulunmalarıdır. Binaenaleyh emrazı sariyei hayvani-
yenin için için tevessü ve intişarına mani olmak ve ih
bar ve istihbarı süratle temin etmek maksadına ma
tuf olmak üzere : 

Işhu kanunun mecburiyet tahmil etmediği kimseler 
tarafından sari hastalık vukuunu haber verenlere mü
kâfat olarak beş liradan on beş liraya kadar ihbariye 
itası suretiyle muaddel yedinci madde, 

Üç bin kuruş gayei tazminat miktarının on bin ku
ruşa iblâğı suretiyle on sekizinci madde, 

Keza ashabı hayvanatın azim zararını mucip ol
mamak ve bilakis memnuniyetini kazanarak mektumi-
yete meydan vermemek maksadiyle itlaf-olunan hay
vanat ashabına vebayı bakaride tam, tederründe nısıf, 

şüphe üzerine mütederrin hayvanatın itlafı halinde 
tam, Ruamda itlaf vukuunda nısıf ve Mallein tatbiki 
suretiyle ölüdürülen hayvan için sülüsan nisbetinde 
tazminat itası suretiyle 19 ncu maddenin, 

Tadillerine lüzum ve zaruret haslı olmuştur. 

17 . 12 . 1340 

Büyük Millet Meclisi 
Ziraat Encümeni 

Karar : 20 
7 . 4 . 1341 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Memleketimizin en büyük menabii servetlerinden 

biri olan hayvanatın emrazı sariyeden vikayesi için 
mevcut Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanununun 7, 18 
ve 19 ncu maddelerinin tadiline dair tarafı Hükümet
ten tevdi olunan 17 . 12 . 1340 tarihli teklifi kanunî 
Baytar Müdürü Umumisi huzuru ile encümenimizde 
tetkik olundu. Mevcut teşkilâtı baytariye ve baytar 
memurini adedi hayvanatımızın ıslah ve teksiriyle 
emrazı sariyeden vikayesi için kâfi olmamakla bera
ber sari hastalıklara ve bilhassa vatanımızda en büyük 
bir beliye olarak senelerden beri serveti milliyeyi müt
hiş zararlara giriftar eden vebayı bakariye karşı ge
çen seneden beri tatbikine başlanan karantina ve te
davi usulü, mucibi şükran neticeler vermiş ve vebayı 
bakarı bir afet olmaktan çıkarak mevzii ve zararı az 
bir hastalık haline gelmiştir. Bu usulde hastalık zuhur 
eden mahallere etibbayı baytariyeyi teksif ederek ma
razı kökünden imha ve serum zerkiyatına ihtimamdan 
ibarettir. Her zuhur ettiği mahalde binlerce hayvanla
rımızı öldürüp, çiftçilerimizi pek perişan eden vebayı 
bakarinin geçen sene içindeki tahribatını asgarî bir 
miktara tenzile muvaffakiyet elvermiş ve memleketin 
evvelce kırk elli mahallinde müstemirren devam eden 
hastalık bir iki mahdut sahaya inhisar etmiştir. Mesaii 
lâzime ve fenniyenin sürat ve şiddetle tatbiki sayesin
de imha edileceği bir senelik tecrübe ile sabit olan bu 
mel'un marazın her hangi bir tarafta nüksetmemesi 
esbabının istifcmaline çalışılmasını bu vesile ile Ziraat 
Vekâletinden rica ederiz. Çünkü memleketimizde tah
ribatı bunun kadar müthiş ve çiftçiyi yıkan bir beliye 
yoktur. Hükümetin esbabı mucibe mazbatası kâfi de-
lâili muhtevi olduğundan encümenimiz bu bapta be
yanı mütalâayı zait görmektedir. 

Yalnız; encümenimiz kanunun 17,30, 39 ncu mad
delerini de muhtacı tadil görmüş ve diğer maddeleri de 
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cüzi tadilâtla kabul eylemiş olmakla Heyeti Umumiye-
ye arz olunur. 

Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Faik Mustafa Rahmi 

Kâtip Aza 
Bulunmadığı Ertuğrul 

Ahmet İffet 
Aza Aza 

Çorum Zonguldak 
İsmail Kemal Yusuf Ziya 

Hükümetin Teklifi 
Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanununun 7 nci, 18 nci 

ve 19 ncu maddelerinin şekli muaddeli. 
7 nci Madde — Bir mahalde birden ziyade hayva

nat defaten veya mütevaliyen musap ve telef olduğu 
halde vukuatın ihbarı mecburidir. 

Sari bir hastalıkla musap olan mevakie civar kura 
ve kasabatta yalnız bir hayvanın hastalanması veya 
telef olması dahi behemaha! ihbarı icap eder. 

Emrazı sariyei hayvaniyeyi kanunen ihbara mec
bur olmayan her hangi bir şahıs bir mahalde kanunun 
birinci maddesinde muharrer emrazı sariyei hayva-
niyeden birisinin vukuunu ihbar eyledikte kendisine 
beş liradan on liraya kadar mükâfat ita olunur. 

18 nci Madde — Bedeli tazmin edilecek hayvana
tın nevi ve cinsi ve kıymetleri nazarı dikkate alınarak 
ita edilecek tazminat hayvanın takdir edilecek kıyme
tinin tam, sülüsan veya nısfı derecesinde olup, gayei 
tazminat on bin kuruştur. 

19 ncu Madde — Vebayı bakaride bilmuayene em
razı seririye gösterdiği cihetle itlaf olunanlar ile mu
saplarla temasta bulunanlardan tereffüü derecei hara
ret gösterdikleri için öldürülen hayvanatın ashabına 
takdir olunan kıymetin tamamı ita edilir. Tederründe 
arazı seririye ve afatı teşrihiye gösteren veya tüberkü
lin tatbiki ile teamül izhar eden hayvanata nısıf ve te
derründe izhar edilen şüphe üzerine itlaf edilip de fet
hi meyitte afatı teşrihiyei dereniye göstermeyen hay
vanata tam verilir. Ve ruamda vazıhan arazı selâsei 
ruamiye gösterenlere nısıf ve mallein tatbiki ile ruamlı 
olduğu taayyün edenlere sülüsan nisbetinde tazminat 
verilir. 

Başvekil ve 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Ali Fethi Mahmut Esat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Recep Şükrü Kaya 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Saraçoğlu Şükrü 

Nafıa Vekili 
Fevzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Mazhar 

Ziraat Encümeninin Tadili 
Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanununun 7, 17, 18, 19, 

30, 39 ncu maddelerinin tadiline dair ahkâm. 
Madde 1. — (7) bir mahalde birden ziyade hay

vanat defaten veya mütevaliyen musap veya telef oldu
ğu halde vukuatın ihbarı mecburidir. Sari hastalıkla 
musap olan mevakie civar kura ve kasabatta yalnız bir 
hayvanın hastalanması veya, telefi dahi behemahal ih
barı icabeder. Emrazı sariyei hayvaniyeyi kanunen ih
bara mecbur olmayan herhangi bir şahıs bir mahalde 
kanunun birinci maddesinde muharrer emrazı sariyei 
hayvaniyeden birisinin vukuunu ihbar eyledikte kendi
sine on liraya kadar mükâfat ita olunur. 

Madde 2. — (17) Vebayı bakarı, tederrün, ruam 
ve kezi zatürrei sariye hastalıkları ile musap olup da 
Hükümetçe itlaf edilen hayvanat için ashabına tarafı 
Hükümetten mevadı atiye mucibince tazminat verile
cektir. 

Madde 3. — (18) Bedeli tazmin edilecek hayvana
tın nevi ve cins ve kıymetleri nazarı dikkate alınarak 
ita edilecek tazminat hayvanın takdir edilecek kıyme
tinin tam sülüsan veya nısfı derecesinde olup, gayei 
tazminat on beş bin kuruştur. 

Madde 4. — (19) Vebayı bakaride bilmuayene ara
zı seriyeye gösterdiği cihetle itlaf olunanlar ile mu
saplarla temasta bulunanlardan tereffüü derecei hara
ret gösterdikleri için öldürülen hayvanatın ashabına 
takdir olunan kıymetin tamamı ita edilir. Tederründe 
arazı seririye ve afatı teşrihiye gösteren veya tüber
külin tatbiki ile teamül izhar eden hayvanata nısıf ve 
tederründe edilen şüphe üzerine itlaf edilip de fethi 
meyitte afatı teşrihiyei dereniye göstermeyen hayvana
ta tam verilir ve ruamda vazıhan arazı selâsei ruamiye 
gösterenlere nısıf ve mallein tatbiki ile ruamlı olduğu 
taayyün edenlere sülüsan nisbetinde tazminat verilir. 

Madde 5. — (30) Belediye teşkilâtı olan her kasa
bada ekalli bir mezbaha bulunur ve lieclilistihlâk 
hayvan zephiyatı burada yapılır. Mezbahalar hıfzıs-
sıhha şeraitine tabi tutulur. Kurbanlık hayvan müs
tesnadır. 

Madde 6. — (39) Emrazı sariyeden telef olan hay
vanat derilerini yüzmek, İaşelerini veya enkazını 
gömdükleri mahallerden çıkarmak ve satmak veya 
bilerek satın almak. 



1. — Emrazı sariyeye musap veya bulaşık olan 
hayvanatı bulaşık olmayan mahallere bilerde sevk 
ve nakletmek veya satılığa çıkanrıak veyahut satmak 
ve satın almak. 

2. — Emrazı sariyeden ve bettahsis vebayı bakarî, 
hücrei bakteridi, hücrei araziye hastalıklarından mu
sap veya şüpheli olan hayvanatın luhum ve ehkaz ve 
cüludu sairesini bilerek saklamak veyahut satmak ve 
satın almak. 

3. — Memurini fenniyenin tavsiyesi ile Hükümet 
tarafından icrası emredilen tedabiri fenniyenin tat

bik ve icrasına mümanaat etmek ve mezbahalardan 
gayrı mahallerde hayvan kesmek. 

4. — işbu kanun ahkâmına tabi emrazı sariyeden 
biriyle maluliyeti yahut sirayete maruz ve bulaşık ol
duğunu bildiği hayvanatı memlekete ithal etmek. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrasına Ziraat Vekili 
memurdur. 
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ERZURUM - SARIKAMIŞ - KARS DEMİRYOLLARI İDARESİ BÜTÇESİNİN ÜÇÜNCÜ FASLINA 
TAHSİSAT İLÂVESİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/747) NUMARALI KÂNUN LÂ

YİHASI VE NAFIA, MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI. 

- Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
6/5275 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Erzurum - Sarıkamış - Kars Demiryolları İdare

sinin senei haliye bütçesinin üçüncü masarifi umu
miye faslına yüz yetmiş bin liranın tahsisatı mun
zamına olarak ilâvesi hakkında, Nafıa Vekâleti Ce-
lilesince tanzim olunan ve icra Vekilleri Heyetinin 
4 Teşrinisani 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi' Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihası ile 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti lef fen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına müsaade buyurulmasını rica 
ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Erzurum - Sarıkamış - Kars Demiryollarının inşa 

edilmekte olan kükürtlü şubesinin 1341 senesinde vu-
kubulacak inşaat masarifine ve senei mezkûre zarfın
da demiryolunda istihdam edilecek amelenin ücurat 
ve yevmiyelerine ve demiryolunun tamirat ve müba-
yaat masrafına karşılık olmak üzere mezkûr demir-
yolların 1341 senesi bütçesinin üçüncü masarifi umu
miye faslına mevdu tahsisattan 1340 senesinde sipa
riş edilip senei haliye zarfında mubayaa ve tesellüm 
olunan malzemenin bedeli ve masarifi sairesi -de tes
viye edilmiş olmasına binaen elyevm 22 000 lira ba
kiye kalmıştır., işbu bakiyei tahsisat, sene nihayetine 

-kadar yapılacak mübayaat bedelinin ve istihdam edi
lecek amele ücurat ve yevmiyesinin ve alelhusus biran 
evvel ikmali matlup olan kükürtlü hattının masarifi 
inşaiyesinin tesviyesine kifayet etmeyeceğinden Nafıa 
Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin 261 nci havalei 
şarkiye demiryollarının inşaat ve tamirat ve işletme
sine muavenet faslındaki tahsisata zammı lüzumu 
28 Teşrinievvel 1341 tarihli ve 1198 numaralı tezkere 
ile Maliye Vekâleti Celilesine bildirilen 170 000 lira
nın mezkûr deniiryolların 1341 senesi bütçesinin 
üçüncü masarifi umumiye faslındaki tahsisata da 
ilâvesi zannında merbut kanun lâyihası tanzim olun
muştur* 24 Teşrinisani 1341 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nafıa Encümeni 

Karar : 4/341 
l f . 11 . 1£41 

Nafıa Encümeni Mazbatas: 
Erzurum - Sarıkamış - Kars Demiryollarının in

şası için mukaddema verilen tahsisata mahsuben da
ha 170 000 liralık tahsisat itası hakkımla Başvekâlet
ten mevrut ve Heyeti Umumiyeden muhavvel 7 Teş
rinisani 1341 tarihli ve 6/5275 mimardı lâyihai ka
nuniye ve esbabı mucibe mazbatası tetkik ve müta
lâa olundu. • | -

Bu hattın biran evvel inşa ve ikmal} vatanın Şark 
hududunda ehemmiyeti haiz olduğu k^dar o havza
da, bulunan kömür madenlerine Erzuruıjı Vilâyetinin 
irtibatını temin ve tesis edeceği anlaşıldığından tahsi
satın itası ve lâyihai kanuniyenin ayneh kabulü mu
vafık görülmüş olmakla Riyaseti Celileye takdim kı
lındı. 

Nafıa. Encümeni Reisi 
Namına 

Ahmet Hilmi 

Kâtip 
Ordu 
Recai 
Aza 

Aydın 
Hasan Tahsin 

Aza 

Mazbata Muharriri 

Osman Zade 
Ahmet Hamdi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 62 

Kayseri 
Ahmej; Hilmi 

4 z a 

Ördü 
T|alât 
Aza 

; - • • 

21 . 10 . 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Erzurum - Sarıkamış - Kars Demiı yolları idare
sinin senei haliye bütçesinin üçüncü masarifi umu
miye faslına 170 000 liranın tahsisatı munzamma 
olarak ilâvesi hakkında Başvekâletin 7 Teşrinisani 
1341 tarihli ve 6/5275 numaralı tezkeresi ile gönderi
len lâyihai kanuniye Nafıa Encümeninin mazbatası 
ile -birlikte tetkik ve müzakere olundu, işbu hattın 
varidat ile masarifi arasındaki açığı htf sene Muva,-
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zenei Urtiumiyeden muhassas mebaliğ ile kapatılmak
tadır. 1341 Nafıa bütçesinde bu idareye muavenet 
için kaibul edilen beş yüz bin liranın iki yüz bin lirası 
bilâhara bütçe açığı dolayısıyle mevkuf tutulmasına 
mebni idarei mezkûrenin 1341 bütçesi 200 000 lira 
nöksaniyle tasdik edilmiş idi. 

Hükümetin esbabı mucibesinde dermeyan olunan 
hidemat için masarifi umumiye faslına mevzu meba-
liğin sene nihayetine kadar kifayet etmeyeceği ve bi
naenaleyh 170 000 liraya daha ihtiyaç bulunduğu 
anlaşılmıştır. Ancak bu meblâğın yalnız idarei mez-
kûre bütçesine vaz'ı bir fayda temin etmeyeceğinden 
aynı miktar tahsisatın Nafıa bütçesine de ilâvesi za
rurî görülmüştür. Bu esas dairesinde tadilen tanzim 
kılman lâyihai kanuniye Heyeti Umumiyeye takdim 
kılınır. 
Muvâzenei Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Namına 
Çankırı İsparta 

Mustafa Abdülhâlik Mükerrem 
Aza Aza 

Diyarbekir Zonguldak 
Şeref Ragıp 
Aza Aza 
Sivas Gaziantep 

Rasim Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Konya Kütahya 
Kâzım Hüsnü Mehmet Nuri 

Aza ' Aza 
Giresun Maraş 
Kâzım Mithat 

Aza 
Niğde 
Galip 

Hükümetin Teklifi 
Erzurum - Sarıkamış - Kars Demiryollarının 1341 
senesi bütçesinin 3 ncü masarifi umumiye fasliîidâki 

tahsisata 170 000 liranın ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası 

Madde 1. — Erzurum - Sarıkamış - Kars Demir
yollarının Sene nihayetine kadar vukUbulacak inşaat 
v$ tamirat masrafı ile yapılacak mübayaata ve istih
dam edilecek amelenin ücurat ve yevmiyelerine veril
mek üzere mezkûr demiryolların 1341 senesi bütçesi
nin üçüncü faslına 170 000 lira tahsisatı munzamma 
olarak ilâve olunmuştur. 

Makide 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteberdir, 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Nafıa Vekili 
memurdur. 

15 .11 . 1341 
Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Cemil Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Hasan Hüsnü Cemil 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Ticaret Vekili Vekâleti Vekili 
Ali Cenani Süleyman Sırrı 

Nafıa Encümeninin Tadili 
Erzurum - Sarıkamış - Kars Demiryollarının 1341 
senesi bütçesinin üçüncü masarifi umumiye faslın-
dalki tahsisata 170 000 lira ilâvesi hakkında kanun 

lâyihası. 
Madde 1. — Erzurum - Sarıkamış - Kars Demir

yollarının sene nihayetine kadar bu'kubulacak inşaat 
ve tamirat masrafı ile yapılacak mübayaata ve istih
dam edilecek amelenin ücurat ve yevmiyelerine tah
sisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyüİicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur. 

Muvazene Encümeninin Tadili 

1341 Nafı Vekâleti bütçesi ile Erzurum - Sarıkamış -
Kars Demiryolları bütçesine 170 000 lira ilâvesine 

dair kanun. 

. Birinci Madde — 1341 senesi Nafıa Vekâleti büt
çesinin (261) nci «Havalei Şarkiye Demiryollarının 
inşaat ve tamirat ve işletmesine muavenet» faslına 
ve mütekabilen Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şue-
batı demiryolları 1341 senesi masarif bütçesinin üçün
cü «masarifi umumiye» faslına tahsisatı munzamma 
olarak 170 000 lira ilâve olunmuştur. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrasına, Nafıa 
ve Maliye VeMlefi memurdur. 

Kars - Kağızman - Kulp ve İğdır şosalarırtıh tu-
ru'ku Umumiye meyanına ithali hakkında Kars Me
busu Ömer Beyin, (2/389) numaralı teklifi kanüniii 
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ve Nafıa, Müdafaai Milliye ve Müvazenei Maliye 
Encümenleri.ı 

Riyaseti Celileye 
10 . 1 2 . 1340 

Kars - Kağızman - Kulp ve İğdır aralarında bu
lunan mevcut şosaların tamir ve hüsnü mühafâzasi-
na vilâyetin varidatı hususiyesi gayrı kâfi olduğun
dan bakımsızlık yüzünden mezkûr şoseler, günden 
güne harap olmaktadır. Mezkûr şoseler üzerinde 
müvaridat ve münakalâtı ticariyenin ehemmiyeti aza-
dei arz olup, bilhassa Kağızman ve Kulp memlehâlâ-
rının tuzları mezkûr şoseler vasıtasiyle her tarafa nak
ledilmekte olduğundan mezkûr şoselerin tamiratı mü-
temadiyesinin icrası suretiyle hüsnü halde muhafaza 
edilmesi için turuku umumiye meyanına ithal edil
mesine dair teklif i kanunidir. 

Kars Mebusu 
Ömer 

Madde 1. — Kars - Kağızman - Kulp ye İğdır 
şoseleri turuku umumiye meyanına ithal edilmiştir. 

Madde 2. — tşıbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Nafıa Vekâ
leti memurdur. 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Kars - Kağızman - Kulp ve İğdır şoselerinin tu
ruku umumiye meyanına ithali hakkında Kars Me
busu Ömer Beyin, teklifi kanunisi encümenimizce le-
dettetkik esas itibariyle şayanı müzakere görülmekle 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Nebizade Hamdi 

Kâtip Aza 
Giresun 

Ali Şevket 

Aza 
Karesi 

Haydar Adil 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Teklifi mezkûrun istihdaf eylediği yolların müda
faai memleket nöktai nazarından dahi derecei lüzum 
ve ehemmiyetlerini bilmek hususuna encümenimizce 
karar verilmiş olmakla maruz yollar hakkındaki mü

talâayı askeriyenin iş'ari zımnında keyfiyetin Müda
faai Milliye Encümenine havale buyurulması müte-
meıîîiadır. 

Nafıa Encümeni Reisi 
Narnıfıa 
Canik 

Cavit 
'...:'...,' Kâtip 

Zeki 

Aza 
Cariiık 

Süleyman Necmi 

Aza 
Ergani 

Mazbata Muharriri 
Ejdirrte 

Hüseyin Rıfkı 

Aza 
Qrdu 
Faik 

Aza 
Ajftvin 
Ijükni 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İr. 1 .1341 

KâfS - Kağiztttarİ - Kulp ve İğdır j şoselerinin tu
ruku umumiye meyanına ithali hakkrhda Kars Me
busu Ömer Beyin, teklifi kanunisini, jErkânı Harbi-
yei Umumiye Reisi Kâzım, ve Müdafaai Milliye Müs
teşarı Şefik Paşaların huzuru ile müzakere ettik : 

Turuku umumiye meyanına ithali ile inşası teklif 
olunan mezkûr şosenin yapılmasının müdafaai mem
leket noktai nazarından mülbrem ve ıpüstacel olma
dığına karar verilmiştir. 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Reisi 

Afyorikarahisarı 
Ali 

Kâtip 
îzmir 

İbrahim 

Aza 
Siverek 
Kadri 

Aza 
Ertuğrul 
İbrahim 

Aza 
Ordu 

Recai 

Mazbati Muharriri 
Rize 

Ekrem 

Aza 
Erzurum 

Rüştü 

Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 

Aza 
$alih 

Aza 
Kasjtamonu 

Halil 



^ 1 2 -
Nafıa Encümeni Mazîbatası 

Riyaseti Celileye 
19 . 1 . 1341 

Kars - Kağızman - Kulp ve İğdır şoselerinin tu-
ruku umumiye meyanına ithaliyle muhafazası zım
nında Kars Mebusu Ömer Bey tarafından Meclisi 
Âliye takdim edilerek Encümenimize havale edilen 
lâyihai kanuniye bilmüzakere mezkûr şoselerin mü
kellefiyet kanunu ile daha ziyade muhafaza edileceği 
ve ancak şoseler üzerindeki mevcut köprülerin inşa 
ve muhtacı tamir olan aksamı Nafıa Vekâleti cesim 
köprüler inşaatından inşa ve tamir olunması hususu
nu encümenimiz kabul etmiştir. 

t 

Nafıa Encümeni Reisi 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

Kâtip 
Gümüşhane 

Zeki 

Aza 
Ordu 
Faik 

Aza 
Kars 
Ömer 

Mazbata Muharriri 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 

Aza 
Canik 

Süleyman Necmi 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Reisi 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Aza 

İstanbul 
Ali Rıza 

Hini imzada bulunmadı. 
Aza 

Sivas 
Rasim 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Aza 
Niğde 

Mehmet Nuri 

Namına 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
19 . 11 . 1341 

Kars - Kağızman - Kulp ve İğdır şoselerinin tu-
rulkü umumiye meyanına ithaline dair Kars Mebusu 
Ömer Beyin, teklifi kanunisi Nafıa ve Müdafaai Mil
liye encümenleri mazbatalarıyle birlikte tetkik ve mü
talâa edildi. Mevzuuibahis şoselerin mükellefiyeti be
deniye kanunu ile daha ziyade muhafaza edileceği 
Nafıa Encümeni mazbatasında beyan edilmektedir. 
Bu sebepten naşi encümeniimizce bir muamele ifasına 
lüzum görülmeyen işbu teklifi kanuninin reddi ile 
Heyeti Umumiyeye takdimi karargir oldu. 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
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