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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

ALTMIŞ ALTINCI İNİKAT 

25 Nisan 1928 Çarşamba 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleriyle akdolunarak azayı 

kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri kabul olundu. 
Müteakiben 1928 senesi Muvazenei Umumiye 

Kanunu layihasının müzakeresine geçilerek İktisat 
Vekâleti ve Limanlar İdaresi bütçeleri kabul edildik
ten ve Dahiliye Vekâleti bütçesinin heyeti umumi-
yesi hakkında cereyan eden müzakere kâfi görüldük
ten sonra tenefüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak Dahiliye Vekâ

leti, posta telgraf ve telefon, emniyet umumiye, İs
kân Müdüriyeti Umumileri ile Jandarma Kumandan
lığı bütçeleri kabul edildikten sonra inikada nihayet 
verildi. 

Reis Kâtip 
Kâzım Diyarbekir 

Ishak Refet 
Kâtip Kâtip 

Afyonkarahisar Rize 
Ruşen Eşref Ali 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Layihalar 
1. — Anadolu - Bağdat Demiryolları İşletme Mü

düriyeti ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 
1928 senei maliyesi bütçe kanunu layihası. (Bütçe 
Encümenine) 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei 
Umumiyesinin 1928 senei maliyesi bütçe kanunu la
yihası. (Bütçe Encümenine) 

3. — Konya Ovası Sulama İdaresinin 1928 senei 
maliyesi bütçe kanunu layihası. (Bütçe Encümenine) 

Teklifler 

1. — İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1927 
senei maliyesi bütçesinde bin liranın münakalesine 
dair teklifi kanunisi. (Bütçe Encümenine) 

2. — İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1927 
senei maliyesi bütçesinin 11 nci faslının üçüncü har
cırah maddesine kırk bin liranın tahsisatı munzamma 
olarak itası hakkında teklifi kanunisi. (Bütçe Encü
menine) 

— 282 — 
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3. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Bey ve 
otuz refikinin, Kastamonu vilayetine merbut Taş
köprü kasabası harikzedelerine muavenet hakkında 
teklifi kanunisi. (Bütçe Encümenine) 

Tezkereler 
/. — Teşviki Sanayi Kanununun yedinci madde

sinin H fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi. 
(Ticaret ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Gümrük Kanununa müzeyyel mevad hak
kındaki kanunun beşinci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi. (Maliye, Adliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbatalar 
/. — Ordu zabitanına mahsus Terfi Kanununun 

bazı maddelerinin tadili hakkında (1/153) numaralı 
Kanun layihası ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası (Ruznameye) 

2. — Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresince eş
hasa ait akümülatörlerin imlası hakkında (1/130) nu

maralı Kanun layihası ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları. (Ruznameye) 

3. — Askeri nekahethane ve sanatoryumlarda bu
lunan ve sevk edilenlere ve harp yaralılarının ve teb
dili havalıların sureti iaşelerine dair kanuna bir mad
de tezyili hakkında (1/127) numaralı Kanun layihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

4. — Gedikli küçük zabit ihzari mektepleri tale
besinin maaşları hakkında (1/120) numaralı Kanun 
layihası ve Müdafaai Milliye ve bütçe encümenleri 
mazbataları. (Ruznameye) 

5. — Malulini Askeriyenin Terfihi Kanunu mu
cibince uhdelerine arazi teffiz olunacak bütün zabıtan 
ve efrattan vefat edenlerin varislerine mevzu arazi
nin itası caiz olup olamayacağının ve Bilumum As
keri Malullerin Terfihi Kanununun birinci madde
sinin tefsirine dair (3/77, 3/99) numaralı Başvekâlet 
tezkereleri ve Müdafaai Milliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları. (Ruznameye) 

»>>••<« 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 14.00 

REİS : Hasan Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisan), Ali Bey (Rize) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Efendim, ruznamemizin beşinci numa
rasında Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu layihası 
ile onuncu numaradaki Maarif Vergisi Kanununa 
bazı mevad tezyiline dair kanun layihasının müstace
liyetle müzakereleri teklif edilmektedir. Bunların 
müstaceliyetle müzakerelerini kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Maarif Vergisi Kanununa bazı mevad tezyili hak
kında kanun layihasının, aynı zamanda tercihan mü
zakeresi de teklif edilmektedir. Tercihan müzakere

sini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Tercihan müzakeresi kabul edilmiştir. 

1. — Maarif Vergisi Kanununa bazı mevad tez
yiline dair (1/96) numaralı Kanun layihası ve Maa
rif, Dahiliye ve bütçe encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesıi haManda söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Söz isteyen yoktur, maddelere 
geçilmesini kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaklarsın... Kalbul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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22 Haziran 1927 Tarihli ve 1130 Numaralı Maarif 
Vergisi Kanununa Bazı Mevad Tezyiline Dair 

Kanun 

Birinci Madde — Maarif Vergisi hakkındaki 
22 Haziran 1927 tarihli ve 1130 numaralı Kanunda 
muayyen vergilerin haddi azamisini aldıkları halde 
bütçelerinde maarif hizmetlerine muhtas masarife kâ
fi gelmeyen vilayetler Meclisi umumileri bu masarife 
karşılık olmak üzere yol mükellefiyeti hakkındaki 
19 Kânunisani 1341 tarihli ve 542 numaralı Kanun 
mucibince mükellef olanlardan mezkûr kanununa 
tevfikan tayin edilecek azami dört yevmiye mikta
rında bir vergi tarh ve cibayetine mezundurlar. 

Bu vergiyi bedenen ifa etmek isteyen mükellefler 
Meclisi umumiler karariyle maarif inşaatında çalıştı
rılabilirler. Maarif inşaatı olmadığı surette sair ida-
rei hususiye inşaatında çalıştırılmaları caiz ise de bu 
takdirde yevmiye istihkaklarının maarif hesabına 
varidat kaydı muktaddir. 

REÎS — Birinci madde hakkında mütalaa var 
mı? Mütalaa yoktur. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun 1928 senei maliyesi
ne münhasır olmak üzere neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Muvakkat Madde — 22 Haziran 1927 tarihli ve 
1130 numaralı Maarif Vergisi Kanununda muayyen 
vergilerle ve bütçelerinin diğer aksamındaki tasarruf
larla 1927 senesi zarfında mahalleri mecburi masraf
larını, temin edemeyen Erzurum, Balıkesir, Bursa, 
Burdur, Tekirdağı, Çanakkale, Denizli, Diyarbekir 
Rize, Kırklareli, Kocaeli, Gümüşhane, Maraş, Niğ
de vilayetleri meclisi umumileri 1927 senesine mün
hasır ve bir defaya mahsus olmak üzere bütçeleri 
maarif açıklarına muadil bir miktarı tevzi suretiyle 
cibayete salahiyettardırlar. Bu tevziatta arazi, müsak
kafat, sayım ve kazanç vergileri esas ittihaz ve tah
silat idarei hususiye vesaiti ile icra olunur. 

REİS — Muvakkat madde hakkında mütalaa yok. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal bu
yurunuz. 

2. — Mekteplerin ve tıp fakültesini bitirdikleri 
halde bazı esbap dolayısiyle staja iştirak edememiş 
olan tabip, baytar, eczacı ve diş tabiplerinin elyevm, 
stajda bulunan emsalleri misillu mülazim rütbe ve 
hukukiyle staja tabi tutularak İhtiyat Zabitleri ve İh
tiyat Askeri Memurları Kanununun şümulünden ha
riç addedilmeleri lazım gelip gelmeyeceğinin tefsiri 
hakkında (3/97) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Müdafaai Milliye ve Sıhhiye Encümeni mazbataları. 
(1) 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tıp Fakültesi veya mekteplerini bitirdikleri halde 
ihtiyarları haricinde muhtelif esbap ve avamil dola
yısiyle staja iştirak edememiş olan tabip, baytar diş 
tabibi ve eczacıların elyevm stajda bulunan emsalle
ri misillu mülazim rütbe ve hukukiyle staja tabi tu
tularak 1076 numaralı Kanunun şümulünden hariç 
addedilmeleri lazım gelip gelmeyeceğinin tefsiri hak
kındaki Müdafaai Milliye Vekâletinin tezkeresine 
atfen yazılan 27.2.1928 tarih ve 6/1011 numaralı Baş
vekâleti Celilenin tezkeresiyle merbutatı ve Müda
faai Milliye Encümeninin mazbatası mütalaa ve tet
kik olundu. 

Müdafaai Milliye Vekâletinin tezkeresinde ser-
dedilen esbap, encümenimizce de muhik görülerek 
(Bazı esbap ve avamil dolayısiyle emsalleriyle aynı 
zamanda staja iştirak edememiş olan mevzubahis si
vil etibba, baytar, diş tabibi ve eczacıların 1076 nu
maralı Kanunun muvakkat maddesinin (B) fıkrası 
delaletiyle 438 numaralı Kanun ahkâmına tabi tu
tularak 9 Kânunuevvel 1928 tarihinden evvel mek
teplerini ikmal eden ve elyevm stajda bulunan em
salleri gibi mülazim rütbe ve hukukiyle staja 'talbi 
tutulmaları ve 1076 numaralı Kanunun dairei şümu
lünden hariç addedilmeleri) lazım geleceğinin tefsi-
ren tespitine karar verildi. Arz ve takdim kılınır. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Erzurum Erzurum 
Doktor Ahmet Fikri Ahmet Fikri 

Kâtip Aza 
Aydın Kayseri 

Reşit Galip Doktor Baırhasnettin 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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Aza Aza 
İstanbul 

Doktor Fikri 
Aza Aza 

Kayseri Tokat 
Haliıt Mazhar Hüseyin Hüsnü 

Aza 
Çorum 
Mustafa 

Fııkrai Tefsiriye 
Tıp Fakültesini veya mekteplerini bitirdikleri hal

de ihtiyarları haricinde muhtelif esbap ve avamil do-
layısiyle staja iştirak edememiş olan tabip, baytar, 
idiş tabibi ve eczacıların elyevm stajda bulunan emsal
leri misıMû  mülâzim rütbe ve hukukiyle staja tabi 
tutularak' 1076 numaralı Kanunun şümulünden hariç 
addedilmeleri lazımdır. 

REÎS — Fıkrai tefsiriye hakkında mütalaa var 
mı? (Yok sesleri) Reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kalbul edilmiştir. 

S. — 1337, 1338, 1339 seneleri hesabı katisi hak
kında 1/10, 1/11, 1/12 numaralı kanun layihaları ve 
Divanımuhasebat Encümeni mazbatası. (1) 

REÎS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
malumu âliniz bu hesabı katiyi Divanımuhasebat 
Encümeni tetkik edebilmek için evvel emirde maz
batalarında zikrettikleri veçhile Divanımuhasebattan 
bir mutabakat hesabı alınır. Fakat Divanımuhasebat 
bu mutabakat hesabını vermedi ve veremez. Çünkü 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 22 nci 
maddesine göre 1337, 1338, 1339 seneleri hesabatı-
nın rüyet ve tetkiki için ayrıca Tetkiki Hesabat En
cümenleri teşekkül etmiştir. Halbuki hu Tetkiki He
sabat Encümenleri bu hesabatı tetkik ederken 17 Şu
bat 1926 tarihli kanun mucibince bir Tetkik Hesa
bat Encümeni teşekkül etmiştir. Şu halde encümen 
diyor ki; meydanda bize hesap verecek bir şey kal
mamıştır, binaenaleyh Divanımuhasebat veremez. 
Çünkü Tetkiki Hesabat Encümeni teşekkül etmiş, 
•bu vazife onlara verilmiş, binaenaleyh Divanın, ya
ni Divanımuhasebat Encümeninin bu mazbatada 
söylediği veçhile bir mutabakat hesabı verilmedikçe 
o hesabatın tetkiki imkânı yoktur. Yani bu hesaplar 

(1) Zaptın sonuna merbuttur? 
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tetkik edilerek verilmemiştir. Şu halde ne oluyor Ne 
encümen, ne Divanımuhasebat, ne Tetkiki Hesabat 
encümenleri tetkik etmemişlerdir. Geldiği gibi Mec
lisi Âliye takdim etmişlerdir. Bunun bir tahsisat ci
heti var, varidat ciheti var, hiç olmazsa bu hesapları 
o seneler Tetkiki Hesap Encümeni yapacaktı. Şimdi 
Muvazene Encümenine verelim de bir defa da orası 
tetkik etsin. Hayır ona da lüzum yoktur derseniz o 
halde bilâ tetkik kabulü lazım gelir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Divanımuha
sebat Encümeninden sual soracağım. Hesabı katile
rin Meclis tarafından tetkik ve tasdiki Teşkilatı Esa
siye Kanunu iktizasındandır. Bu kadar yapılan mas
rafa karşı bunun tetkikine imkân yoktur. Şekil ve 
suretinde cevap vermeye imkân var mıdır? 

DİVANIMUHASEBAT ENCÜMENİ NAMINA 
KÂZIM BEY (Aksaray) — Efendim, Meclisi Âli ar
zu ederse yeniden tetkik ettirir. Fakat bugünkü ve
saike ve teşkilata nazaran bunun imkânı bulunama
mıştır. Bu senelerde Divanımuhasebat müteşekkil de
ğildi. Onun için bir mutabakat beyannamesi almak 
imkânı yoktur. Bir kanunla teşkil edilen Tetkiki He
sap Heyetleri de bilâhara lağvedilmiştir, yapılama
mıştır. Vesaikin bir çoğu yanmış, zayi olmuştur. İşin 
içinden çıkmanın imkânı yoktur. Mamafih Meclisi 
Âli mutlaka bir heyet teşkilini arzu ederse tabiidir ki, 
olur. Fakat teşkil edilecek heyetten de bir fayda hâ
sıl olacağını ümit etmiyoruz. Çünkü bir çok vesaikin 
zayi olduğunu, muhterik olduğunu sureti mahsusada 
tetkik ettik. Meclisi Âli nasıl arzu buyurursa öyle 
olur. 

REİS — Efendim, Divnımuhasebatın müteşekkil 
olmadığı senelere ait hesabat layihalarını Divanımu
hasebat vazaifi o zaman mevcutmuş gibi bir tetkike 
tabi tutmaya imkân yoktur. Hükümetten gelen di
ğer levayihi kanuniyeler ne gibi tetKikata tabi tutu-
lacaksa, bu layiha hakkında da aynı muamele yapıl
mak lazım gelir. Yoksa Divanımuhasebatın müteşek
kil olmadığı bir zamanda, Muvazenei Umumiye Ka
nunu hesabı kati cihetini Divammuhasebata vermek 
ve bu suretle Divanımuhasebattan tetkikini istemek 
imkânı hukuki dahilinde değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
bir sual var: Hükümetten gelen layihanın aslında 
birinci maddesinin ikinci satırında «Merbut 31 nu
maralı cetvelde gösterildiği veçhile Büyük Millet 
Meclisinden maada» ibaresi mevcuttur. Encümen 
(Büyük Millet Meclisinden maada) cümlesini çıkar
mış, sebebi nedir? 
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DİVANIMUHASBBAT ENCÜMENİ NAMINA 
KÂZIM BEY (Aksaray) — Biz, hiç bir şeye dokun
madık, sehvi tertiptir. 

REİS — Efendim, aradaki fark, hükümetten ge
len layihada Büyük Millet Meclisinin bütçesi ve 
onun hesabatı doğrudan doğruya Meclisi Âlice ya
pılmakta olduğu için hükümetin layihasında o hesa
bı kati ayrı olarak gösterilmiştir. Divanımuhasebat 
iki yekûnu birleştirerek tevhit etmiştir ve onun için 
(Maada) kelimesine lüzum kalmamıştır. Yapılan ta
dilatın şekli bundan ibarettir. 

Bir takrir var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Berayıtetkik 1337, 1338, 1339 senelerine ait he

sabı kati kanun layihasının tetkiki zımnında Bütçe 
Encümenine tevdiini teklif ederim. 

Denizli 
Mazhar Müfit 

REİS — Efendim, Bütçe Encümenimizin hesabı 
kati kanun layihası hakkındaki tetkikini mevzubahis 
etmek lazım gelir. Teklif sahibinin bu husustaki mü
talaası, yani atiye ait bir bütçe değilki, hesabat üze
rinde tetkikat yapsın. Bütçe Encümeniniz icra edil
miş bir bütçenin hesabı katisi hakkındaki tetkikatını, 
Divanımuhasebatın nevcut olduğu vakitteki tetkikat 
şeklinde mi yapacaktır? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
hiç olmazsa tahakkükatı tetkik eder. Milyarlarca ku
ruş nasıl kabul edilir. 

REİS — Yoksa Divanımuhasebat vazifesini ifa 
etmek değil. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hayır. 
REİS — Bu da, Bütçe Encümeninin Nizamname

de musarraih olan vazaifi ile kabili telif olacak mı? 
Takriri reye koymazdan evvel takrir sahibinin bu 
cihette reyini almaya lüzum gördüm. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denzli) — Heyeti 
umumiye bir encümene bir iş tevdi ederse zannede
rim ki makul olur, bakılır ve Heyeti Umumiye ka
bul ederse olur. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Munzam 
vazife verilebilir. 

REİS — Munzam vazife verilebilir. Fakat arz et
tiğim gibi tetkikatın mahiyeti mümkün olan tetkika-
tın icrasıdır. Yoksa Divanımuhasebatın vazifesini ifa 
edecek değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Onu en
cümen düşünsün. 

(Mazhar Müfit Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Takrir kabul edilmiştir. 

Bir defa da Bütçe Encümeninin nazarı tetkikin
den geçsin efendim. 

4. — Haziran - Ağustos 1926, Eylül - Teşrinisa
ni 1926 ve Kânunuevvel - Şubat 1927 aylarına ait ra
porların takdim kılındığı hakkında (3/33, 3/34 nu
maralı Divanımuhasebat Riyaseti tezkereleri ve Di
vanımuhasebat Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bunları 

henüz okumadım Reis Beyefendi. Meclisin içtimada 
olmadığı günlerde geliyor, masamızın üzerine bıra
kılıyor. Geliyoruz ki, masanın üzerinde bir evrak 
var. Halbuki bunun yeddenbeyed tevzii lazımdır, 
masanın üzerine koymaktan ibaret değildir. 

REİS — Efendim, Mecliste intaç edilmiş olan 
layihaların tevzii daima bu suretle oluyor. Meclisi. 
Âli müstemir bulunduğundan miadı kanunisi tamam 
olmuşsa müzakeresine başlayabiliriz. Başka bir şey 
yoktur. Eğer tehiri müzakeresi teklif edilirse o cihet 
başkadır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Müsaade 
buyurur musunuz? Bir hafta sonra müzakere edilme
si teamül olmuştur. Bendeniz teklif ediyorum, bunu 
bir hafta sonra müzakere edelim, 

REİS — Lütfen takrir veriniz, reye koyayım. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Teamül 

vardır. 
REİS — O teamül eski raporlara aittir, 

Riyaseti Celileye 
Divan raporlarının bir hafta sonra müzakeresini 

teklif eylerim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REİS — Yani gelecek Perşembe günü. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Evet. 
REİS — Bu takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Süleyman Sırrı Beyin takriri kabul edil
miştir. 

5. — Şehir ve köy yatı mekteplerinin masarifi 
hakkında (1/136) numaralı Kanun layihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası. (2) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
(2) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Layihanın heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini reyinize arz ediyorum efendim. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Şehir ve Köy Yatı Mekteplerinin 1928 Masarifi 
Hakkında Kanun 

Birinci Madde — 20 Mayıs 1926 tarihli ve 843 
numaralı Kanun ile tespit edilen faslı mahsustan Ma
arif Vekâletince idare olunan şehir ve köy yatı mek
tepleri için 1928 senei maliyesi zarfında 925 000 lira 
sarfiyat icrasına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Bu madde hakkında mütalaa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci Madde — Birinci madde ile sarfına mezu
niyet verilmiş olan mebaliğden mevrut (1) numaralı 
cetvel ve kadro mucibince 210 392 lira maaşata (2) 
numaralı cetvel mucibince 714 608 lira masarife tah
sis olunmuştur. 

F. M. 

(1) Numaralı Cetvel 

Nev'i muhassesat Lira 

1 
2 
3 
4 
5 

Maaş 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Ücurat 
788 numaralı Kanunun tatbiki 
masrafı 

36 036 
73 956 
3 000 

95 400 

2 000 

Yekûn 210 392 

(2) Numaralı Cetvel 

1 İdare masarifi 688 108 
2 Hastane ve prevantoryumda iaşe 

ve tedavi masarifi 
3 Geçen sene düyunu 

Yekûn-: 

Yekûnu Umumi : 

25 000 
1 500 

614 608 

925 000 

REİS — İkinci madde hakkında mütalaa var mı 
efendim? (Yok sesleri) İkinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
İkinci madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — (1) ve (2) numaralı cetvellere 
nazaran 1928 senei maliyesi nihayetinde tahakkuk 
edecek tasarruf at tahsisat olarak birinci maddede 
zikrolunan faslı mahsusa iade olunur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — (1) tve (2) numaralı cetvel
ler arasında münakale icrası fasılların münakalesi 
hakkındaki ahkâma tabidir. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Dördüncü madde ka
bul edilmiştir. 

Beşinci Madde — 28 Mayıs 1927 tarihli ve 1074 
numaralı Kanun 1 Haziran 1928 tarihinden itibaren 
mülgadır. 

REİS — Beşinci madde hakkında mütalaa var 
mı efendim? (Mütalaa yoktur sesleri) Beşinci mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın..* 
Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta
rihinden bir sene müddetle muteberdir. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Yedinci Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.., 
Yedinci madde kabul edilmiştir. 

Bu kanunun heyeti umumiyesinj de tayini esami 
ile reyinize arz ediyorum, lütfen reylerinizi veriniz. 

Birinci kanuna reyini vermeyen varsa lütfen rey
lerini versinler. Bu kanun hakkındaki istihsali ârâ 
muamelesi hitam bulmuştur. 

6. — Samsun'un Sait Bey Mahallesinden Hasan 
oğlu Hamdı'nin idamı hakkında (3/106) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası.: 
d) 

Adıüye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Samsun'un Sayit Bey Mahallesinden Müezzin 
oğullarından Hasan oğlu 1317 tevelütiDü Hamdi'ndn 
asker firarisi olmasından derdestine giden jandarma 
Süleyman ile polis memurlarından Sami Efendi'yd 
cerh ve katil ve diğer polis Rıflkı ve Şevket efendüer-

(1) Zaptın sonuna merbuttur.^ 
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ffle bekçi Ahmet ve balıkçı Recep'i de derecatı muh-
telfiede cerh etmek ?naddelerinden rnazunen icra kılı
nan muhakemesi neticesinde merkumun idamına dair 
Samsun Ağır Ceza Mahkemesinden sadır alan hü
küm tasdikini ve merasimi mahsusi kanuniyenin ifa
sı zımnında evrakın Meclisi Âliye takdimine karar 
Verildiğini mutazaımmın Mahkemei Temyiz Birinci 
Ceza Dairesinden sadır olan 4.3,1928 tarih 509/775 
numaralı ilam Başvekâletin 13.3.1928 tarih ve 6/1265 
numaralı tezkeresiyle Adliye Encümenine tevdi edil-
meklle tetkik ve müzakere olundu. 

Mahkûmu merkum Haindi hakkında ittihaz kılı
nıp Mahkemei Temyizce tasdik edilerek kesbi kati
yet etmiş olan idam cezasının tahfif ve tahvilini müs-
telızim bir cihet görülememiş olmakla mezkûr ceza
nın Teşkilatı Esasiye Kanununun 26 ncı maıddesine 
tevfikan infazına karar verilmesi hususunun Heyeti 
Umumüyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Adiye Encümeni Relisi Mazbata Muharriri 
Manisa Kocaeli 

Mustafa Fevzi Selâhattin 
Kâtip Aza 
Yozgat Antalya 

Ahmet Hamdi Ahmet Saki 
Aza Aza 

Kocaeli Balıkesir 
Ragıp Sadık 
Aza Aza 

Balıkesir Muğla 
Osman Niyazi Ali Nazmi 

Aza Aza 
Mardin Bursa 

Osman Ferit Semih 

REİS — Mazbata hakkında mütalaa var mı efen
dim? (Muvafıktır sesleri) Mazbatayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Ka'bul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 

7. — Veli oğlu Mehmet hakkındaki hükümde va
ki olan hatayı adlinin af suretiyle tashihine dair (3/15) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Men'i tsrafat Kanununa mugayir olarak düğünde 
bilâ mezuniyet çalgı çaldırdığı iddiasiyle maznunualeyh 
Başkaryesinden veli oğlu Mehmet hakkında Safranbo
lu Asliye Mahkemesi tarafından mezkûr kanun ile su-
veri tatbikiyesi hakkındaki talimatnamenin 14 ncü mad
desine tevfikan bir ıy hapis ve elli lira cezayı nakdi 

alınmasına dair ittihaz olunan hüküm kanuna göre 
hapis ve cezayı nakdiden yalnız birisiyle cezalandır
mak lazım geldiği halde her iki mücazatın tertibi 
zühul ve hatâya müstenit olmasından ve mezkûr 
hükmün kabiliyeti temyiziyesi olmadığından turuku 
kanuniyeye müracaatla ıslahı imkânı dahi mefkut 
bulunmasından dolayı merkumun mahkûm olduğu 
cezalardan bir ay hapis cezasının Meclisi Âlice affı 
hakkında Başvekâletin Adliye Encümenine tevdi 
edilen 24 Eylül 1927 tarih ve 6/4149 numaralı tez
keresi üzerine keyfiyet bittezekkür kararı vakiin zü
hul ve hataya müstenit olduğu ve salifülbahis kanun 
hükmüne nazaran kabiliyeti temyiziye bulunmadı
ğından ve başka suretle ıslahı mümkün olmadığın
dan bahis esbabı mucibe varit görülerek mücazatı 
mahkûmeden bir ay hapis cezasının Teşkilatı Esa
siye Kanununun 20 nci maddesine tevfikan affı hu
susu 9.11.1928 tarihli mazbata ile Heyeti Umumiye-
ye arz kılınmıştı. 

Mezkûr mazbatanın müzakeresi sırasında hatayı 
adlinin ıslahı zımnında ita kılınan hususi af kararla
rının mücrimiyeti izale edip etmeyeceği hakkında 
dermeyan edilen mütalaat üzerine Kütahya Mebusu 
Ragıp ve Kocaeli Mebusu İbrahim ve Antalya 'Me
busu Ahmet Saki Beyler tarafından verilen takrirler
le 'birlikte keyfiyet oerayı tetkik encümenimize iade 
buyurulmakta ve bu kere icra edilen tetkikat ve mü-
zakerat neticesinde Meclisi Âlice ittihaz buyurula-
cak hususi af kararlarının yalnız mücazatın infazını 
bertaraf edip, mücrimiyete müessir olmayacağı bedi-
hi ise de turuku adiyei kanuniyeye müracaatla ıslahı 
mümkün olmayan zühul ve hataların hususi af ta
rikiyle ref ve ıslahı takdirinde ittihaz edilecek ka
rarda (Mücazatı mahkûmenin bilcümle netayici hu-
kukiyesine şamil olmak üzere) kaydının ilavesi ha
linde kararı yalnız cezanın infazını bertaraf etmeye 
inhisar etmeyerek mahkûmiyetin nev'ine göre tevlit 
edeceği hukuki mahrumiyetlere ve tekerrüre esas it
tihaz olunamamak gibi tesiratına da şamil olacağı ve 
Türk Ceza Kanununun 98 nci maddesinin son fıkra
sı da hususi af kararlarının bu yolda bir kaydı muh
tevi olduğu takdirde hükmünün fer'i ve mütemmim 
cezalara müessir olacağını natık olduğu cihetle mah
kûmu merkum Veli oğlu Mehmet hakkında ita edi
len hapis ve cezayı nakdiden bir ay hapis cezasının 
bilcümle netayici hukukiyesine şamil olmak üzere 
Teşkilatı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesine tev
fikan affı hususu Heyeti Umumiyenin nazarı tasvi
bine arz ve mütalaatı mesrude ile salifüzzikir takrir-
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lerin istihdaf ettiği maksatlar da temin edilmiş oldu 
mütalaa kılınır. 

Adliye Encümeni Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 
Kâltip 
Yozgat 

Ahmet Haindi 
Aza 

Çorum 
Münir 
Aza 

Balıkesir 
Sadık 
Aza 

Zonguldak 
Nazif 

Mazbata Muharriri 
Kocaeli 

Salahattin 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Edirne 

Hasan Hayri 
Aza 

Kayseri 
Hasan Ferit 

Aza 
Mardin 

İrfan Ferit 

REİS — Bu mazbata hakkında mütalaa var mı 
efendim? (Yoktur sesleri) Mazbatayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 

Efendim, bir takrir vardır : 
Ruznamei müzakeratta bulunan Türk Ocakları 

ve merkez heyetince yapılacak istikraz hakkındaki 
layihanın müstacelen ve tercihan müzakeresi teklif 
olunmaktadır. 

Riyaseti Ceüleye 
İki defa müzakereye tabi mevadda ait ruzname-

nin altıncı maddesindeki (Türk Ocakları merkez he
yetince yapılacak istikrazat kefalet için Hazineye 
mezuniyet itası) hakkındaki kanun layihasının müs
tacelen ve tercihan müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

26 Nisan 1928 
Bütçe Encümeni Reisi 

Edirne Mebusu 
Şakir 

REİS — Layihanın müstacelen müzakeresini reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tercihan müzakeresini kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

8. — Türk Ocakları merkez heyetince yapılacak 
istikraza kefalet için Hazineye mezuniyet itası hak
kında (1/183) numaralı Kanun layihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası. (1) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

| REİS — Layihanın heyeti umurniyesi hakkında 
I mütalaa var mı? Maddelere geçimesM kaıbul edenler 
I el kaldırsın... Kaıbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 

edilmiştir. 

Türk Ocaıkları Merkez Heyetince Akdedilecek İstik
raza Maliye Vekilinin Kefaleti Mezuniyetine Dair 

Kanun 

Birindi Madde — Her sene muavenet olarak Mu
vazeneli Umumliyeye ve Evkaf bütçelerine vaz oluna
cak otuzar bin lira Karşılık olmak üzere Türk Ocak
ları merkez heyetince 'iki yüz bin liraya kadar akt 
edilecek istikraza Maliye Vekili kefalet etmeye me
zundur. 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Bu seneye kadar Türk Ocaklarına muave
net olmak üzere konulan miktarın yekûnu otuz bin 
lira idi ve Türk Ocakları kendiğinden bu otuz bin 
lirayı karşılık göstererek bir miktar istikraz yapmış 
bir vaziyette bulunuyor. Kendilerine verilmiş olan 
bu para bittabi hükümetin kefaleti olmadan vukubu-
lan istikraza karşılık gösterilmiştir. Bugün mevzuba
his olan kanundaki meblağ, bu istikrazın haricinde 
vukubulacak iki yüz bin 'lira kadar bir meblağı hü
kümetin tekeffül etmesi meselesidir. Buna evvelki 
otuz bin lira 'ile yeni ilave edilen otuz bin lira ki, 
cem'an altmış bin lira karşılık gösterilecektir. Bun
dan sonra yapılacak olan istikrazın yekûnu arz etti
ğim gibi iki yüz bin lirayı tecavüz etmeyecektir. 

REİS — Efendim, burada bir madde var, lütfen 
cevap veriniz. Her sene muavenet olarak vaz oluna
cak otuzar bin lira diyor. Bu madde ile her sene büt
çeye otuz bin lira konması taahhüt edilmiş oluyor. 
Şimdiden Meclisi Âtinin böyle bir taahhüde girme
sine imkân var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim, kanun lâyihasının buraya şevki, 
Türk Ocağının Ankara şehrinde yaptırmakta olduğu 
binanın biran evvel itmam ve ikmali emelinden doğ
muştur. Türk Ocakları tarafından vukubulan müra
caat hükümet tarafından hüsnü telâkki edilmiş ve bu 
yaratılmakta olan binaya imkân ve vücut vermek es
babı araştırılmıştır. Aşağı yukarı teamül addedebile-
ceğimîz bir derecede Türk Ocaklarına Meclisi Âli
nizin her sene otuz bin lira kadar bir meblâğ vermek
te olduğu görülmüştür. Vukubulacak istikrazı - ki iki 
yüz bin liradır - ödeyebilecek kadar senelerde Mec
lisi Âlinin bu rneblâğı vereceğini çok galip telâkki 
ettik. (Doğru seslerii) Bu şekilde bir kanun bizim 
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Meclisimizden ilk defa olarak çıkıyor değildir. Senesi 
bütçesinde • konulacak mebaliğle ödenmek üzere hü
kümete, taahhüdata girmek iç'in muhtelif kanunlarla 
salâhiyetler verilmiştir. Bu salâhiyeti sizden istemek 
cesareti, Türk Ocaklarına göstermiş olduğunuz mu
habbet ve teveccühlerimin devam edeceğine emin bu
lunduğumuzdan neşet etmiştir.! 

REŞİT BEY (Gaziaymtap) — Bir sual efendim, 
Maliye bütçesinde geçen ,gün Türk Ocaklarına mua
venet olarak kabul edilen otuz bin lira buna kaırşılık 
mıdır? 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Arz etmiştim, iki bütçe dahilinde otuzar 
hin lira mevcuttur. Blirisi Evkaf bütçes'indedir, diğeri 
de Maliliye Vekâleti bütçesindedir. Her ik meblâğını 
yekûnu altmış bin liradır. Bunlardan otuz bin lirası 
Türk Ocağı tarafından vukubulan istikraza karşılık 
gösterilmiştir. İki yüz bin lira daha istikraz edebil
mek için bu meblâğın artması lüzumu hâsıl oldu ve 
hükümet tarafından iki yüz bin liraya kadar tekef
fül edilmesine müsaade buyurülmasını Heyeti Âli-
yenizden ricaya karar verdik. Eğer müsaade verecek 
olursanız iki yüz bin lira daha istikraz akdedecek
ler ve orada biz kefil olacağız ve bu otuz bin lira da 
ona karşılık olacaktır., 

IMAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Yani altı 
sene bu parayı koyacağız. 

REİS — Başka mütalâaa yoktur efendim, Birinci 
maddeyi reyinize koyuyorum. Birinci maddeyi kabul1 

edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmliştir, 

İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kalbul ender lütfen el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kalldırsın... Kabul 
«diilımişltir« 

Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil ve Maliye Veklİi memurdur. 

Üçüncü maddeyi kalbul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiş
tir. 

Kanunu tayini esarnli ile reyinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler beyaz, kalbul etmiyenler kırmızı rey 
pusulası vereceklerdir* 

Malatya Mebusu Abdülmuttal'ip Beyin bir takriri 
var, o kunacaktır :< 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin sekizinci maddesindeki 1/194 numa

ralı kanun lâyihasının müstacelen ve tercih'an müza
keresini arz ve teklif ederüm. 

Malatya Mebusu 
Abdüfaürtalp 

REİS — Efendim, ruznamıenin hepsi çıkacaktır. 
Müstaceliyete, birinin diğerine tercihine hiç lüzum 
yoktur. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Nizamname 
mucibince teklif, encümen tarafından yapılmak lâzım 
gelir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis 
Beyefendi Nizamname sarihtir. Müstaceliyet ve ter
cihin esbabı rnucibesi olmak lâzım gelir. Rica ederim 
risyaset mütalâa buyursun, 

REİS — Efendim, teklif yapabilir. BelkÜ esbabı 
muciibeyi kürsüden şifahen arz etmek istiyor. Bina
enaleyh noktai nazarını izah etsin. 

ABDÜLMÜTTALİP BEY (Malatya) — Takriri
mi geri alıyorum. 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cum
huriyeti arasında münakit şehbenderlik mukavelena
mesinin tasdiki hakkında (1/134) numaralı kanun lâ
yihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. (1) 

RElS — Bu kanun lâyihaisınıın ikinci müzakere
sini yapacağız. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti 
Arasında Münakit Şehbenderlik Mukavelenamesiinıin 

Tasdikine Dair Kanun 

Birinci madde — Türkiye Cumhuriyeti ile Arna
vutluk Cumhuriyetli arasında 1927 senesi temmuzu
nun onbirinci günü Tiran'da akiıt ve imza olunan 
şehbenderlik mukavelenamesi kabul ve tasdik edil
miştir. 

REİS — Efenldilm, tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci madde — İşlbu kanun neşri tarihinden iti-
baıen ımeriyülicradır. 

REİS — İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 60 ncı inikat zabıt ceride-
sindedir. 
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ikinci madde — tşbu kanunun icrayı ahkâmına j 
îcra Vekilleri memurdur. I 

REİS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. ] 
Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul ötmeyen- j 
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

Kamumu tayini esami ile reyinize arz ediyorum. j 
^ Reylerinizi istimal buyurunuz. | 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Brçzilya Düveli I 
Müttehidesi Cumhuriyeti arasında münakit muhade- il 
net muahedenamesinin tasdiki hakkında (1/61) nu- 1 
maralı kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazba- I 
tası. (1) 

REİS — Bu kanunun da ikinci müzakeresini icra 
edeceğiz, 

Türkiye Oıımhür'iyeti ile Brezilya Düveli Müttehidesi 
Cumhuriyeti Arasında 8 Eylül 1927 Tarihinde Mü- j 

nakit Muhadenet Muahedenamesinin Tasdiki 
Hakkında Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetii ile Brezilya 
Düveli Müttehidesi Cumhuriyetinin haizi salâhiyet 
murahhasları arasında 1927 senesi Eylülünün sekizin
ci günü Roma'da akit ve imza olunan1 muhadenet 
muahedenamesü Türkiye Büyük M ilet Meclisince ka- : 
bul ve tasdik olunmuştur. : 

REtS — Efendim, tadil teklifi yoktur. Maddeyi | 
kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. I 

MADDE 2. — Isjbu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyülicradır. : 

REtS — İkindi maddeyi kalbul edenler lütfen el s 
kaldırsın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... ] 
Kabul edilmiştir. i 

'Madde 3. — işbu kanunun icrasına îcra Vekilleri ( 
Heyeti memurdur. : 

REtS — Üçüncü maddeyi kalbul edenler lütfen j 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Bu kanunu da tayini esami ile reyinize arz il 
ediyorum. Reylerinizi istimal buyurunuz. 

Demin reyinize arz etiğim kanunlara reyini ver- j 
meyen varsa lütfen versinler. Bunlar hakkındaki istim- || 
şali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. I 

11. — Yozgat Mebusu Ahmet Hamdı Beyin, Harç il 
tarifesinde tadilât icrasına dair (2/28) numaralı tek- \ 
lifi kanunisi ve Adliye Encümeni mazbatası. (2) I 

(1) Birinci müzakeresi 60 ncı inikat zabıt ceri-
desindedir. 

(2) Zaptın sonuna merbuttur. 

1928 C : 1 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa Var mı efendim?. Maddelere geçilmesini re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabu etmeyenler el kaldırsın... Kabul edinü> 
tir, 

Adliye Harç Tarifesini Muaddil Kanun 

Madde 1. — îcra dairelerince istiyfa olunan res
mi tahsil meryunu mahkûm-um-aleyfalere tahmil olu
nur, 

REtS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kaibul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştin 

'Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber-
dir. 

REtS — İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

'Maldde 3. — Bu kanunun hükmünü icraya Ad
liye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir, 

12. — İstanbul Mebusu Hüseyin Bey, Belediye 
Vergi ve Resimleri Kanununun yirminci maddesinin 
tadiline dair (2/46) numaralı teklifi kanunisi ve Ti
caret ve Dahiliye Müşterek Encümeni mazbatası. (1) 

REtS — Heyeti umumiyesi hakknnda söz isteyen 
var nu? 

KÂZIM BEY (Aksaray) — Efendim, bir resmin 
ilgasından dolayı bittabi bir mebus memnun olur. 
Hakikaten daha az masraf ile işi temin etmek imkânı 
varsa, bumdan en ziyade memnum olan bittabi mil
letvekilli sufatiyle mebustan Kantar resmi, adeta mül
ga .bir şekilde çıkmamış olsaydı, bittabi en ziyade 
memnun olacaklardan birisi de ben idim. Fakat gö-
ıruyorumlki, yapılan tadil resmin lağvı mahiyetindedir. 
Eğer fcu resmi lâğvedilirse birçok belediyelerin dört
te, üçte nispetimde bir varidatı ellerinden gidecek, 
(belediyeleri feloe uğratacaktır, sarsacaktır. Böyle bir 
varidat kalkarken diğer bir varidatla belediyeyi tak
viye etmeli ki sarsıntı yapmasın. Bugün memleket 
baştan başa harap, bunu jmar edeceğiz. Bunu imar 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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edecek belediyelerdir. Bugün memlekette ihtikâr var
ıdır, hayat pahalılığı vardır diyorlar. Böyle en mühim 
şeylerle uğraşacak dairelilerden en birincisi belediye
dir. Şlmldi bu gibi mühim vazifelerle meşgul olacak 
bir daireyi zaafa düşürecek olursak, böyle resim ve 
menalbii varidatını tahdit edersek bilmem' ne derece
ye kadar doğru olur. (Gürültüler) 

REİS — Hatibin sözü işitilmiyor, rica ederim. 

KÂZIM BEY (Devamla) — Encümen mazbata-
(sınıda bu bir hizmet mukabilidir diyor. Halbuki bele
diye Vergi ve Resimleri Kanununun müzakeresine 
ait olan zabıtlar tetkik edilirse görülür ki, bunun hem 
resim ve hem de ücret olduğu sarahaten zikredilmiş
tir. Mecburiyet kaydı da bunun resim olduğunu gös
terir. Mecburiyet olmazsa resim ol'mazki... Binaen
aleyh bu bir resimdir. Bu mutlaka hizmet mukabili 
addedilerek tartıldığı zaman alınsın demek doğru de
ğildir. Bunun tatbikatı esnasında bazı müşkülât olu
yor, bu doğrudur. Bendenizin de bir belediyeci sıfa-
t'iytle bu hususta vukuf malûmatım vardır. Bir taraf-
talki tatbikat diğerine uymuyor. Bir tarafta daha zü-
yade mahallî adat ve taamül gözetilerek mümkün 
mertebe müşkülâtı mucip olmayacak bir surette tat
bik ediliyor, diğer bir tarafta müşkülâtla tatbik edi
liyor. Tatbikattaki ufak tefek müşkülâtı ve suubeti 
nazarı dikkate alarak bu resmin doğrudan doğruya 
kaldırılması cihetine gidilmesini bendeniz muvafık 
görüyorum. Sonra esbabı mucibede deniyorki, bele
diyeler evzanın, ekyalin damigalanfrnası ve muayene
siyle mükelleftir. Habulki bu doğru değildir. Belediye 
senede bir defa ölçüleri, tartıları muayene eder, dam
ga vurur. TasavVur buyurunuz bir baskül tartılırken 
belediye memuru bunu her zaman kontrol edebilir 
mi? Bir baskülün topuna elini ufacık dokundurmak
la satıcı aleyhine birçok fenalık yapmış olabilir. Kan
tarda da aynı hileyi yapmış olabilir. Belediyeler aynı 
zamanda bu kantar resmini almakla hukuku âmme
yi siyanet etmek vazifesini de ifa ediyor. 

REİS — Türk Ocaklarına Hazinenin kefalet et
mesi hakkındaki lâyihai kanuniyeye rey vermeyen 
reyini istimal buyursun. 

KÂZIM BEY (Devamla) — Sonra rüsum fena 
tatbik ediliyor. Rüsumun fena tatbiki meselesini bi
raz evvel de arz ettim. Bazı taraflarda iyi tatbik edi
lemiyor. Kasaba belediyelerini tzm'ir Belediyesi, 
Konya Belediyesi heyetleri derecesinde görüyoruz. 
Kasaba belediyeleri, nahiye belediyeleri bittabi ka
nunu lâyikiyle anlayamıyorlar. Onların yanlış anla
masından ve yanlış tatbikatından dolayı bütün bele

diyelerin tatbikatımı kötü addetmek doğru olamaz. 
Sonra mazbatanın! esbabı mucibesinde deniyor ki, 
yeknazarda bu yüzde yarım zam tabiî zamanda istis-
gar edilemeyecek bir rakamdır, deniyor. Esasen Be
lediye Heyetlerine hakkı takdir verilmişti. Bu kantar 
ve kile resimlerinde hakkı takdir, kıymetinin yüzde 
yarımına kadar verilmiştir. Belediye heyetleri o ka
sabanın mutemet, emin ve güzide adamlarıdır, on
lar memleketin ahvali iktisadiye ve ticariyelerine 
vakıf kimselerdir. Eğer bu resim mahallin ahvali ik-
tisadiyesine fena tesir yapıyorsa salâhiyetleri daire
sinde tadil yapılsın. Sonra tadilde bir kayıt vardır. 
Yüz kilosundan iki kuruş, buna gülmekle mukabele 
etmek lâzımdır. Esasen kantar resmi kıymet üzerin
den mi, alınmalıdır, sıklet üzerinden mi alınmalıdır? 
Sıklet üzerinden alınırsa bir nispeti adile temin ede
mez. Meselâ yüz okka odun üç kuruştan üç yüz ku
ruş eder. Bundan altmış para alacaksın, yüz okka af
yon şu kadar lira edecektir, bundan da aynı resim 
alınacaktır. Bunda nispet yoktur. Yüzde yarım ka
dar belediyelere bir şey verilirse kıymet yükseldikçe 
resim daha ziyade azalır. Diğer eşya da kıymetine 
göre mahallin variyeti üktisadiyesine göre daha az bir 
ücret alınır. Bu cihetten de yapılan bu tadil tatbikat
ta hiçbir netice vermeyecektir. 

Efendim, hulâsa benim söyleyeceğim : Bu resmi 
kaldırmalıda belediyeler yıikıılacaik, gelecek sene daha 
ağır bir resim, bir vergi koymaya mecbur olacağız. 
Eğer pahalılığın sebebi bu ise bendeniz de bu res
min kaldırılmasını istiyenlerin başındayım. Fakat ha
yat pahalılığında birçok avamil ve esbap vardır. Ma
dem İktisat Meclisi »Âlisi teşekkül etmiştir, bu meclis 
hayât pahalılığını mucip olan şeyleri tetkik edecek
tir. Bu kile ve kantar meselesi de tetkik ed'liliyor ve 
hayat pahalılığında müessir olduğu görürlürse o va
kit olabilir. Dahiliye Vekili Bey beyan buyurdularki, 
Belediye Kanunu bu içtimada yetiştirilemedi, gelecek 
sene takdim edeceğiz. O vakit bu belediyeler varida
tına ait olan resimlerle müzakere edilecektir. Bende
niz bunun tehirini teklif ediyorum ve bir de bir tak
rir takdim ediyorum. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Efendim, 
Encümenin mazbatasında, belediyelerini hududunda 
satılmakta olan tartılacak ve ölçülecek eşyadan kan
tar resmi alınması muvafıik değildir. Kendi kantar-
lariyle, kendi ölçü'süyle yapacaktır. Eğer müracaat 
ederse tartılsın ve ücreti alınsın denlyor.ı Halbuki 
metni maddede yalnız tartılacak eşyaya mesele tah
sis edilmiş, ölçülecek kaldırılmıştır. Yani o nazan 
dikkate alınmamıştır. Bu nazarı dikkati calip olmakla 
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beraber îzîmir, istanbul ve Ankara gibi büyük yerler 
istisna edilirse, küçük kasabalarda, şehirlerde kantar 
resmi belediyemin mühim varidatından birisidir. Kan
tar resmini kaldırmak, ilki üç vilâyete hasrederek di
ğerlerini mefluç bir halde bırakmaktır. Encümenin 
tespit ettiği şu maddeleri kabul ettikten sonra on para 
kantar resmi alınmayacaktır. Hiç kimse gelip gel 
şunu tart diye müracaat etmez. Fakat kantar resmi 
halkkınidaki mevaddı kanuniye tadil edilse bile, sonra 
rüsumun miktarı belki fazla görünür de tenzil oluna
bilir, bu da caizdir. Fakat bunu bu şekle koymak 
Kantar resmini tamamen kaldırmak demektir. Bu, 
belediyeleri felce uğratmak demektir. Sonra Kantar 
resminin cibayetinde suiistimal ediliyor meselesi de 
mevzuubahis oluyor. Bir resmin cibayetinde suiisti
mal oluyor diye resmi kaldırmak mı icalbeder, yok
sa ıslah etmek mi lâzımdır. Bu hususta bir Belediye 
'Kanunu Meclisi Âliye takdim olunacaktır. O vakit 
bu da düşünülür. Şimdilik bu kanunun müzakeresi 
muvafık değildir, reddi kanaatindeyim. 

REŞÎT BEY (Gaziantep) — Efendiler, bu tadil 
olunacak malddei kanuniye ile belediyelerin ziyan 
edeceği bir mes'eie yoktur. Satıcı ile alıcı tartılsın 
diye müracaat ediyor. Yoksa belediyeler halkı tec-
rim için, icbar için teşekkül etmemiştir. Bunun için 
taşralarda bir fıkara geliyor, üç beş okka zahiresini 
bakkal dükkânında satıyor. Oradan mültezim geli
yor ver iki kuruş, ver üç kuruş diyor ve aliyor. Bunun 
ahaliyi teorim etmekten başka bir manası yoktur. 
Tadil edilen maddei kanunîye çok doğrudur. Kabul 
edilmesini istirham ederim. (Bravo sesleri) Resim ic
bar olunamaz. Hükümeti Cumhuriyernize halka, ceb
ren gel benim kantarımda tartacaksın denemez. Çün
kü Cumhuriydtin prensip ve gayeleri ile kabili telif 
değildir, katiyen olamaz. Eğer halk müracaat eder 
ve benim malımı tartacaksın derse o vakit tartılır. 
Yoksa cebren tartacaksın demek, hükümeti cumhuri-
yemizkı prensibiyle, adaletiyle kabili telif değildir. 
Bu madde çok doğrudur, kabulünü istirham ederim 

« A S A N FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
Kantar resminden mecburî olması hakkındaki kanun 
çıkalı dört sene oluyor. Bu dört sene zarfında hiç bir 
Meclis yoktur ki, birkaç gününü bu işin münakaşası
na terk ve tahsis etmiş olmasın. İsmi kantar resmi
dir, ücrettir. Fakat eski kanun, maalesef buna vergi 
şaibesi vazetmiş ve âdeta bir vergi mevzuu imiş gibi 
alınan ve satılan eşyadan, tartılsın ve tartılmasın, şe
hirlerin pazarına dahil olsun olmasın, pazarlığı o şe^ 
hir dahilinde yapılan her nevi eşyadan resim alınmış

tır ve bu resme tabi tutulmuştur. Belediyelerin kuvvet
lendirilmesi çok lâzımdır, faydalıdır. Bunun için da
ha geniş menabi düşünelim, fakat bir vergi alınırken 
bunun temin edeceği menafim derecesiyle yapacağı 
tesir ve zararı ölçmek mecburiyetindeyiz. 

Pekâlâ biliyoruz ki; Kantar Resmi namiyle mec
buri olarak toplanılan paranın zannederim yüzde el
lisi belediye sandıklarına giremiyor. Masrafa gidiyor, 
teşkilâta gidiyor ve nihayet halktan çıkan paranın ya
rısı heder oluyor. Yarısı ancak belediye sandıklarına 
girebiliyor. Sebebi, resmin, yani matrah ol^n şeyin 
vergi tarhına müsait olmamasıdır. Öyle bir mevzu bu-
lalımki, halktan alınan paranın yüzde onbeşi masraf 
olursa hiç olmazsa yüzde seksen beşi doğrudan doğ
ruya belediyenin sandığına ve tahsis edilen mahalle 
dahil olmuş olsun. Bu, o mudur? Hayır o değildir. 

Efendiler, buna bazı arkadaşlar resim dediler, 
Zannederimki İsmine Kantar Resmi denince bu, vergi 
olmaktan ziyade bir ücrettir. Ücret de, ifa edilen hiz
met mukabili taayyün ve tahakkuk eder. Belediye teş
kilatını yapar, eşyayı veznederse bundan bir ücret al
sın ve masrafını biraz da fazlasliyle alsın. Fakat be
lediye hiç bir teşkilât yapmaksızın, büyük şehirlerde 
ve bilhassa bütün memleketin ithalât ve ihracatına 
mutavassıtlık vazifesini ifa eden istanbul, îzmir gibi 
ve düğer Anadolu'nun büyük iskelelerinde - ki oralar
daki ithalât ve ihracat yalnız o şehirlere ait değildir, 
bütün memlekete şamildir, ahzüita dolayısiyle satış
lar, alımlar orada oluyor - mal hiç bir zaman karaya 
çıkmadığı halde gemilerde yapılan aktarmalar dola-
yısiyle aktarma yapılan mallardan da borsada satıldı 
diye resim alınmaktadır. Transit eşyasından da alın
maktadır ve binnetice, Kantar Resmi diye belediyeye 
temin edilecek ufak bir menfaatin karşısında ticareti 
tazyik etmek, mütemadiyen tekerrürler dolayısiyle eş
ya fiyatları üzerine alabildiğine zammiyat icra etmek
tedir. Bendeniz hakikati arz ediyorum. İstanbul me
busları da belki birkaç vakaya temas ettiler. Balıkpa-
zarı'nda alınan on kilo patetesi, Şişli'de evine götüren 
bir adamın bu patetesi dört yerde tartılmaktadır. Be
şindi yerde sokağa atılıyor ve hamala «Yere dök, pa
ranı ve çuvalı al git» diyor. Bu vakidir. Bu, böyle 
değil midir? Soruyorum. İstanbul mebusları söylesin
ler... (Doğru sesleri) Suiistimal ettirilmesin. Belediye
ler varidatının muhafazasını arzu eden arkadaşlarımın 
samimi kanaatlerine iştirak ederim. Fakat mevzu, ver
gi mevzuu değildir. Halk bizar oluyor. Bunu bıraka
lım, ihtiyarî olsun. Belediyeler için daha sağlam, da
ha esaslı mevzuu düşünelim. Kendileriyle bu husus-
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ta beraberim. Fakat bu temadi etsin denilirse bunun 
temadisi, dört seneden beri dinlediğimiz şikâyetleri 
ilânlihaye dinlemek olurki, bu da zannederim doğru 
değildir., 

Salâhiyettar iki encümen, Ticaret ve Dahiliye en
cümenleri müştereken daha mutedil, daha mutavassıt 
bir şekil arz ettiler. O da ihtiyarî olmasıdır. Bunu 
kabul etmek neden resmin ilgasını icap etsin? Aktar
ma olan, transit olan ve hattı zatinde tartılrnası mu
tat olmayan eşyanın resmini hariç kılmış oluyor. Had
di zatinde tartılması mutat olan eşya elbette şüpheli 
bir kantarla tartılmaktansa şüphesiz belediye kantarı 
tercih edilir. Bu, neden resmin ilgasını icap etsin. Hiç
te öyle değildir. Encümenin tadili muvafıktır ve sa
lâhiyettar iki encümen tespit etmiştir. Bu encümenle
rin tadilini kabul etmek ve belediyelerin açığını ka
patmak için ayrıca menafi düşünmek en doğru yol
du?, 

REİS — Efendim, reye konulan kanunlara rey 
Vermeyen arkadaşlar lütfen reylerini versinler, istih
sali ârâ hitam bulmuştur.. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
belediyelere ait olan bu Kantar rüsumu, mahza tezyidi 
varidat maksadiyle vazolunmuş bir şeydir. Fakat beye
fendiler insafınıza müracaat ediyorum, her hangi bir 
verginin vaz'ında bunun ilme, mantığa, ahvale taal
luk eden esbabı yok mudur? Rica ederim bu resim 
acaba ilmen iyi bir resim midir, mantıken kabul olu
nabilecek bir resim midir? Memlekette bir resim 
vazolunabilmek için bilhassa memleketin iktisadiya
tının, ticaretinin, sanayiinin, ziraatinin terakkisine ma
ni olup olmadığını nazarı dikkate almak lâzım gelmez 
mi? Tabiidirkü lâzım gelir . 

Efendiler, ben bir resim verebilmek için onun mu
kabilinde az çok bir hizmet beklerim. Fakat bir taraf
tan benim elimdeki evzan ve ekyali gene belediye ayar
lıyor, damgalıyor. Bunlar sahihtir dediği halde alıcı 
ve satıcıya belediye, yine bir defada ben tartacağım, 
bana para vereceksin der. Evet bir defada o tartar
sa verelim, fakat tartmadan para vermek ne oluyor? 
Meselâ bir arkadaşımın pek canlı bir misal olarak 
söylediği gibi Giresun'dan fındık göndereceksiniz. Bir 
defa orada Kantariye Resmi vermişsiniz. Fakat istan
bul'a çıkarmıyacaksınız. Fındığın numunesi gelmiş. 
Borsada buna fiyat takdir edilmiş, vapurun konşi
mentosu üzerinde malı satmışsınız, fındık vapurla Bo
ğazı geçtiği ve istanbul'a çıkmadığı halde ver Kantar 
Resmi diye yakanıza yapışırlar... Arz ettiğim gibi 
beynettüccar bazı eşyanın mekadiri malumdur. Me

selâ bir un çuvalının kaç okka geleceği, faraza bir 
şeker çuvalının kaç okka geleceği malumdur. Alış ve
rişte bu tartıya bile lüzum yoktur. Bunlar kantarın 
yüzünü görmez. Fakat demin arz ettiğim gibi yine 
Kantariye Resmi alınıyor. Biz belediyelerimizin ver
gilerinin tezyidini isteriz ama, mukabilinde de ufacık 
bir hizmetin sebketmesini bekleriz. Tartılmamış, malın 
yüzünü görmemiş ve öyle bir vergi ki, müteaddit el
lerden geçtikçe müteaddit defalar belediyeye resim 
tediyesine mecbursunuz. Rica ederim buna bir emsal 
gösteriniz ne derler? Bir malın 3 - 5 elden geçmesi 
mümkündür. Tüccar birinden alır öbürüne satar. Her 
satışında kantariye ister. Efendi, daha çuvallar açılma
dı, istersen bak, da'ha üzerinde kurşun duruyor, dün 
resim aldınız. Hayır, bugün sattın bir daha Kantariye 
Resmi ver derler. Binaenaleyh Kantariye rüsumunu şu 
arz ettiğim esbaptan dolayı ne ilme, ne akla, ne man
tığa muvafık görmüyorum. Fazla olarak bu Kantari
ye Resmi hakkındaki Kanunu bugün belediyeler hak-
kiyle tatbik edebiliyorlar mı? Etmiyorlar. Zira bu ka
nunda belediyelerin muayyen meVkiilerde kantar teş
kilâtları yapmaları muharrerdir. Nerede bu teşkilât? 
Bu teşkilât da yoktur. Yapamamışlardır. Eğer bu teş
kilâtı yapacak olursa o zaman alacağı resmin kısmı 
küllisini masraf yapacak ve bu teşkilâta verecektir. 
On tane kantar memuru, yirmi tane müfettiş, elli ta
ne kontrol memuru. Halktan alınan bu rüsum, bun
ları beslemek için midir? Eğer tezyidi varidat nok
tasına istinat edebilirlerse o zaman biz de behemehal 
>israr ederiz ki, kanun mucibince teşkilâtını yapsın. 
'Eğer o teşkilâtı da yaparsa, göreceksinizki elinde bir 
şey kalmıyacaktır. Bir taraftan iktisadiyatımızı yük
seltmek için çalışıyoruz, memleketin inkişafı için ça
lışıyoruz, Öbür taraftan da böyle Kantar Resmi ite 
tezyidi varidat arkasında dolaşmayı hiç de doğru gör
mem. (Doğru sesleri), (Alkışlar). 

TALAT BEY (Ankara) — Hasan Fehmi Beyle 
Mazhar Müfit Bey söyliyeceklerimi, hatta hatırıma 
gelmeyenler de dahil olduğu halde, söylediler. Fakat 
söz almış bulunduğum için müsaade buyurursanız bir 
İki kellime de ben arz edeyim, istanbul'daki eşkâlin
den, büyük yerlerdeki sureti tatbikinden bahsedildi. 
Küçük yerlere, orta kasabalara gelince, bu doğrudan 
doğruyu köylüyü kasabaya sokmamak için bir tertip 
gibi telakki edilmelidir. Aşarı kaldırdık ama kasa
balarda daha fazlasını alıyoruz demektir. Efendiler, 
Hükümeti milliyede, Cumhuriyeti idarede yakışık al
madığı için iltizam şekli zirüzeber edilmiş sanıyor
duk .Fakat bu tellaliye gibi, kantariye gibi resimler 
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halkın başına o kadar belâ kesilm'iştir ki, aşar mülte
zimleri yine bir parça belli başlı adamlar olduğu için 
bu derece ince tatibik edemiyorlardı. (Handeler) odun, 
kömür meselâ kasabalara yükle geliyor, saman geliyor. 
Şehremaneti olsun, belediyeler olsun bunu tabiî ema
neten idare edemiyorlar, ittizamen idare ediyorlar. 
Mültezimler bunu öyle kullanıyor ki, bir torba yoğurt 
getiren köylüden Kantariye Resmi alıyor, Ankara'da 
yumurtadan dahi aldıklarını işittim (Handeler). Çünkü 
köylünün safiyetinden istifade ediyorlar. Belki başın
daki şapkasından: da alabilir. Suiistimali fevkalâde 
vasi olan bir resmi Cumhuriyet idaresi zaten kabul 
edemez. (Bravo sesleri, alkışlar) 

SÜUEYİMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim... 
(Bu kanun, yani Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu 
Bininci Büyük Millet Meclisi zamanında yapılmıştır. 
Malumu âlileri ilk defa Kantar Resmi ihtiyari idi. 
Köylü getirir, isterse tarttırır, istemezse tarttırmazdı. 
Sfonra bu hususta ikinci Mecliste bir arzu uyandı ve 
belediye vergi ve kanunları diye bir Kanun yapıldı. 
Bu madde birkaç defa encümene gitti geldi. Bendeniz 
zaptı tetkik ettim. Bu madde üzerinde yedi sekiz say--
fa kadar müzakere cereyan etmiş ve hepsinde de ih
tiyara talik edilmiş, bilmiyorum ne oldu ise, müza
kerenin en son anında Akçora oğlu Yusuf Bey ile 
Karesi Mebusu Vehbi Beyin iki imzalı bir takrirleri 
derhal kabul edilmiştir. Halbuki gidip gelen şekilde 
tamamen aleyhinde imiş. Şimdi kanunu yaparken be
lediyelerin her yerde muhtelif, müteaddit kantarlar 
ihdas edeceği ve halkı katiyen kantarcı aratmamak 
için ayağında kantarcı bulunduracağı düşünülmüştü. 

Sonra malumu âlileri o kanunun bir maddesinde, 
işbu kazanç ve müsakkafattan alınan Belediye Res
minden maada diğer resimleri azamidir. Belediye mec
lisleri ve cemiyeti belediyeler isterlerse bunu tenzil 
ederler diye tarifeler vardır. Fakat tenzil şöyle dur
sun, ellerinden gelse beş kat yapmak istemişlerdir. 
Binaenaleyh bu belediyeyi canlandırırken halkı da 
candan etmiştir. (Handeler) Fakat, arkadaşlarım izah 
ettiler, elinde bir bakraç yoğurt veyahut vezne tabi 
eşya getiriyor, yalnız bundan mı alınıyor? Hayır tor
bayı yere koydun ardiye, oldu resim iki, bir de Kan
tar Resmi, oldu üç. Yani bir koyundan üç post çıka
rılıyor. Bendenizce encümenin bulduğu usul çok doğ
rudur. Ben müdrik isem getirdiğim eşyayı tarttırmak 
için kantarcıyı arar bulurum. Eğer lüzumu yoksa tart
tırmak için beni hiç kimse icbar edemez. Etmesi de 
doğru değildir. Encümenin teklifini ben de teklif 
ediyorum. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir gelmiştir. Müzakerenin kifayetini reyinize koy
mak mecburiyetindeyim. Müzakereyi kâfi görenler el 
kaldırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Verilen teklifler muhtelif şekildedir. Ordu Mebusu 
Recai ve Biga Mebusu Ziya Gevher beylerin takriri 
vardır, 

Riyaseti Celileye 
İhtiyara talik etmek esasen ilga demektir. Fakat 

köylü mecburiyet ile ihtiyarı tefrik edemiyeceği için 
bu mecburiyet devam edecek, köylü ezilecektir. İlgası
nı teklif ederiz. 

Eskişehir Ordu Biga 
Sait Recai Ziya Gevher 

REİS — İlga bir şekil ve madde halinde ifade edil
memiştir. Sonra bir teklif daha vardır ki, en büyük 
tadil budur, yani ilga teklif ediliyor. (Hayır hayır ses
leri) Besim Atalay Beyin lâyihanın kabulünü teklif 
eden takriri vardır. En büyük tadil olmak üzere res
min büsbütün ilgasını teklif eden takrir vardır. 

•NAİM HAZIM BEY (Konya) — Mesele çok mü
himdir. Vekili aidi burada yoktur. (Gürültüler) 

REİS — Meclisi Âli müzakereyi kâfi gördükten 
sonra bu mülâhazanın bir kıymeti kalmamıştır. Mü
zakere bitmiştir. Resmin büsbütün ilgasını kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... İl
ga teklifi kabul edilmemiştir. 

İkinci tadil, gelecek Belediye Kanununa talik edil
sin yolundadır. Belediye Kanununa taliki kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Ta
lik de kabul edilmemiştir. 

Süleyman Sırrı Beyin teklifi var ki, lâyihanın ka
bulünü ve binaenaleyh maddelere geçilmesini ihtiva; 
ediyor. (Kabul sesleri) Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz : 
Madde 1. — 26 Şubat 1340 tarihli Rüsumu Be

lediye Kanununun yirminci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde tadil olunmuştur : 

Veznedilmek üzere belediye kantarına, satıcı ve
yahut alıcıdan biri tarafından müracaat vukuunda tar
tılan her nevi emval ve eşyanın her yüz kilosundan 
iki kuruş Resim alınır. 

BESİM ATALİAY BEY (Aksaray) — Efendim, 
Ticaret ve Dahiliye Encümeninin mazbatası bende
nizce İstanbul Mebusu Hüseyin Beyin teklifinden da
ha ağırdır. Kabul edilecek ise her halde tecrübe mah
sulü olan Hüseyin Beyin teklifi daha muvafıktır. Çün-
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kü tecrübeye istinat ediyor. Bakınız ne diyor «(Her I 
nevi emval ve eşyanın her yüz kilosundan iki kuruş I 
alınır» Afyon satacağım, yüz kilosundan iki kuruş, sa- I 
man satacağım, yüz kilosundan iki kuruş. Ağırdır efen- I 
diler, ağır. Onun için teklif yaptım, kabulünü rica I 
ederim, I 

TAHİR BEY (Giresun) — Saman afyondan pahalı. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Encümenden 
sual soracağım, Dahiliye Encümeninden; Reis Bey. 

REİS — Dahiliye Encümeninden kim cevap vere
cek? 

ABDÜUMÜTTALJİP BEY (Malatya) — Efendim, 
bu teklifi kanunî Muhtelit Encümene havale edilmiş
tir. Binaenaleyh Muhtelit Encümen maddeyi mahsu-
sası mucibince hurufu heca sırasiyle hangisi evvelâ 
geliyorsa onu Reis intihap eder ve bu suretle müza
kere edilir. Cevap itası, Dahiliye Encümenine dü
şe;. 

AHMET HAMİDl BEY (Yozgat) — Efendim, ta
dil edilen maddei kanuniyede tartılacak ve ölçülecek 
eşyadan Kantariye ve Kile Resmi alınması hakkında I 
ahkâm vardır. Burada yalnız kantariye konmuş, Kile 
Resmi tamamen kaldırılmış mıdır? Anlayamadım? 
Acaba bu kelimelerin altında mı gizlidir, yoksa bu 
Kile Resmi tamamen mi kaldırılmıştır? 

ENCÜMEN MAM'INA MUSTAFA ŞEREF BEY 
'(Burdur) — Efendim, Kantariye Resmi teamülden 
anlaşılan bir resimdir. Bunu kanunda tarif etmeye lü
zum görülmemiştir. Zaten teklif sahibinin teklifi de 
o hususta sarihtir. Bu tdkljf sahibinin teklifini encü
mende tetkik ettik ve müzakere neticesinde gördüğü
nüz tadil ile bunu öylece kabul ettik. 

ZİYA GEVHER BEY (Biga) — Encümenden bir 
sual, 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Cevap olma
dı efendim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
iki kuruş resim alınacağı yazılıdır. Yüz kilodan aşa
ğı olursa? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Yüz kilo
dan aşağı olursa alınmıyacaktır. Yüz kilosu için alı
nacaktır. 

AHMET HAMİDl BEY (Gaziantep) — O vakit 
encümen belediyenin hakemliğini kabul etmiyor, be
lediye vazifesini kabul etmiyor demektir. 

MUSTAFA ŞERÖF BEY /(Burdur) — Resmin 
tahsili yüz kiloya kadar olandadır. Yüz kilodan dün 
olan için şu fıkra mucibince resini ahzedilemez. Bi- | 
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naenaleyh o kısmı resimden muaf tutmuş demektir^ 
Lâyiha kabul edildiği takdirde yüz kilodan dun olan 
kısmı resimden muaftır, 

REİS — Ziya Gevher Bey sualinizi sorunuz. 
ZİYA GEVHER BEY (Biga) — Efendim, «Be--

lediyenin kantarına» diyor. Yani belediye memuruna 
mı, yoksa belediye mültezime verebilir mi? Bunun 
tasrihini isterim. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Efendim, 
ihtiyarî olduğundan mültezime de vermekte beis yok
tur, mültezime de verilebilir. Mültezime verilmesini 
men etmiyor. Belediye tarafından tasdik edilen muay
yen bir kantar bulundurulsun ve arzu eden de o kan
tarda tarttırsın, mesele budur. Usulü cibayete ait bir 
mesele yoktur, mesele esasa, resme aittir. Usulü ci-
bayet - şayet müsait ise - o şekilde yapılır. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Efendim, şimdi ada
mın birisi gider elli kilo pirinç alır, bu nasıl olacak
tır? Çarşıda meydandan köyden getirmiş olan adam
dan elli kilo pirinç alıyor, tarttırmak isterse elli kilo
dur diye tartılmaz mı? 

MUSTAFA ŞERİEF BEY (Burdur) — Efendim 
ihtiyaridir, arzu ederse gider tarttırır. Fakat şu fıkrai 
kanuniye mucibince resim vermez. Tarttıranlara mah
sustur. Belediyelerde ihtiyar yoktur. Belediyelere ge
tirilince tartmak mecburiyetindedir. Yalnız şu varki 
bu madde mucibince yüz kilodan aşağısı için resim 
alınmaz. Arzu buyuran tadil teklif etsin. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Kantarı başka nere
de bulacağız? (Kıtlık mı var sesleri) 

TİCARET ENCÜMENİ! RİEM MUSTAFA'ŞE
REF BEY (Burdur) — Anlıyamadım. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Belediyenin kantarın
dan başka kantarı nereden bulacağız? (Handeler) 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Efendim ben--
deniz Mazbata Muharriri Beyefendiden bir şey sual 
etmiştim, Sorduğum suale cevap vermediler tadiil edi
len bu madde kabul edilirse maddenin aslına «(Be
lediye kantar ve kilesiyle tartılacak ve ölçülecek eşya
dan» resim alınacağı muharrerdi. Şimdi bunda vezne-
dilmek üzere belediye kantarına arz edilecek eşya di
yor. Ölçülmek üzere belediye kilesine arz edilecek eş
ya yoktur. Dernek ki bu madde kaibul edilince evvelki 
madde yok olacak Yerine bu madde kaim olunca 
tartılacak eşyaden alınacak resim budur. Fakat benim 
ölçülecek şu kadar zahirem vardır, onu ölç dersem, 
belediye resim almadan ölçecek mi? Resim alırsa hi
lafı kanun olur, resim almazsa ölçmez, bu nasıl halle
dilecek bilemiyorum. Encümene verilsin telif etsin. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reis Bey 
takririm okunsun, maksadı tamamen ifade eder. En
cümen de takririme taraftar olmaktadır. 

RE$İT BEY (Malatya) — Hamdi Bey ölçülme 
meselesinden dolayı da alınacaktır diyor. Halbuki ölç
mesi hakkında zaten evvelce kanun mevcuttur, o ih
tiyaridir. Pazar yerine getirirse zahiresini ölçer, yüz
de yarım harç alır. Pazar yerine getirmezse köyde öl
çer, dışarda ölçer ondan da resim alınmaz. Bu sırf kan
tariye hakkındadır. Yoksa kilenin ihtiyarî olduğu 
hakkında evvelce kanun mevcuttur. Bu kanuna gö
re pazar yerine getirirse ölçecek ve resim alınacak, 
pazar yerinde ölçtürmezse ondan resim alınmıyacak-
tır. Zaten kanun cebri kaldırmıştır, İhtiyaridir. Cehri 
kaldırmak muvafikı adalettir. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim, bendeniz Ham
di Beyefendinin tereddütlerine cevap vermek için gel
dim. Tartılacak olanlardan resim alınacak, fakat öl
çülecek şeyler ne olacak dediler. Bu mesele encümen
de müzakere edildi. Bugün ölçü meselesi yoktur, kilo 
ile alış veriş yardır. 

AHMET HAMDİ BİEY (Yozgat) — Bunu söyle
yen olmamıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
Reşit Beyin buyurdukları madde, Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanununun yirminci maddesidir. O madde
nin içinde hem kantar hem de kilodan bahis vardır. 
î'şte o madde şimdi bununla tadil ediliyor. Binaena
leyh Hamdi Beyin mütalâası yerindedir, her şey tartıl
maz. Bazen de kile ile ölçülür buyuruyorlarki, ölçü 
'bugün mevcut değildir, içerilerde mevcut olan yerler 
vardır. Binaenaleyh böyle bir kayıt olmazsa müşkülât 
çekerler. Buğday satacaklar belediyenin ölçeğine mü
racaat etmezler ve resim de gider. Bendeniz maksa
dı temin edecek şekilde bir ilâve teklif ettim, kabul 
buyurulursa bu maksat hasıl olur. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, gerçi Faik 
Bey ölçü yoktur buyurdular. Halbuki elyevm zahire 
ve hububat kile ile alınır, verilir. Ölçü el'an mevcut
tur. Yalnız borsa olan yerlerde, borsada olan alış ve
rişler kilo üzerinedir. Fakat borsa harici ve borsa ol-
mıyan yerlerde bilûmum hububatı tamamen kile ile 
alırlar verirler. Binaenaleyh fiiliyatta bu vardır. Mad
denin ona göre tavzihi lüzumu vardır. 

REİS — Muhtelif takrirler vardır. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ankara Borsasında bugün 

kile ile alış veriş yapıyorlar. I 
REİS — Takrirler okunacaktır : | 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin «müracaat vukuunda» ibaresin

den sonra «talibinden alınmak üzere» fıkrasının ilâ
vesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Ragıp 

Riyaseti Celileye 
Maddeye kantariye kelimesinden sonra «,ve ölçe

ğine» ve tartılan kelimesinden sonra dahi «ve ölçü
len» kelimelerinin ilâvesini teklif eylerizm. 

Yozgat 
Süleyman Sırn 

NÂÎM HÂZİM BEY (Konya) — Hükümetten 
sual soracağım. 

REİS — Neye dair? 
NAÎM HÂZÎM BEY (Konya) — Buna dair. Bu 

sene de kalsın. Çünkü ağır olacaktır. Hükümetlin bu 
mesele hakkında düşüncesi nedir? Ehemmiyetli bir 
varidat kaldırılıyor, belediyelerin esas varidatı olan 
hu resim hakkında Hükümet ne düşünüyor? Çünkü 
ihtiyarî mahiyettedir. Deniyor. İhtiyarî mahiyette 
olunca teşkilât baki kalacak belediyeler fuzuli maaş 
verecek. (İşitemiyoruz sesleri) Efendim; bütçelerin esa
sını teşkil eden bu mesele hakkında Hükümetin fikri 
nedir? Bunu anlamak istedim, buna taraftar mıdır? 
Bunlar kalkınca belediyelerin esas varidatı haleldar 
olacaktır. 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Belediyeler, malumu âlileri bütçelerini ken
dileri yaparlar. Açıkları bulunduğu müddetçe vari
dat bulmak üzere Hükümete müracaat ederler, Hükü
met Meclisi Âlinize arz eder. Açıkların miktarını an
latır ve encümenlerde Mecliste uzun uzadıya tetkik 
edildikten sonra, açıkları bertaraf etmek imkânı hâsıl 
olmazsa her hangi bir matraha müracaat edilmek su
retiyle açıklar bertaraf edilir. Teşkilâttan bahis bu-
yuruluyor, eğer o teşkilât lüzumsuz İse lağvedilir, lü
zumlu ise ipka edilir. (Kâfi, tenevvür ettik sesleri) 

REİS — Efendim, takrirleri izah ediyorum. Sü
leyman Sırrı Beyin ve Ziya Gevher Beyin takrirlerin
de, «ihtiyarlan ile müracaat ettikleri halde» deniyor. 
Müracaat demek, ihtiyarî demektir. 

Şükrü Beyin bir takriri vardır, okunacaktir : 
Riyaseti Celileye 

Mevzuu müzakere olan maddeye fikrai atiyenin 
ilâvesini teklif eylerim : 

Her yüz kilosundan iki kuruş ve bu miktardan 
aşağı olanların beher kilosundan bir para hesabiyle 
resim alınır. Bolu 

Şükrü 
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REİS — Evvelâ kelime tadillerini reye arz edi
yorum, 

SÜLEYMAN SIRRI 'BEY (Yozgat) — Encümen 
benim teklifime taraftar oluyor. 

ENCÜMEN NAMINA MUSTAFA ŞEREF BEY 
(Burdur) — Efendim, encümenin nofctai nazarı esas 
resmin ihtiyarî olmasıdır. Burada ölçüyü koymaması, 
kilenin katı bir mizana tabi olmadığı içindi. Fakat 
böyle bir lüzum olduğu takdirde encümen muhalefet 
etmez. 

REİS — O halde Süleyman Sırrı Beyin takririni 
reyinize arz edeceğim. Takrir bir daha okunacaktır. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — «Ölçeğine» ve («ölçülen» kelimesinin ilâve

sini teklif ediyorlar. Bu takriri kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Şu halde 'bu kelimeler ilâve edilecektir. Şükrü 
Beyin bir teklifi vardır, ikinci fıkraya aittir. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okundu) 
REÎS — Bu takriri kabul edenler el kaldırsın... Ka

bul etemeyemler el fcaldırsiım... ıKabul edilmiştir. 
Şu halde maddeyi ka'bul ettiğiniz tadil veçhile 

okuyorum : 

26 Şubat 1340 tarihli Rüsumu Belediye Kanu
nunun 20 nci maddesi makamıma kaim kamun. 

İMadde 1. — 26 Şubat 1340 tarihli Rüsumu Be
lediye Kanununum yirminci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde tadil olunmuştur: 

Veznedilımek büzere Belediye kantarıma ve ölçeği
ne satıcı veyahut alıcıdan biri tarafımdan müracaat 
vukuunda tartılan ve 'ölçülen her nevi emval ve eşya
mın her yüz kilosundan ikıi kuruş resim alınır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY l(Çorum) — Kanta
ra ve ölçüye müracaat etmezse.. iBu takriri encümen 
alsın da ona göre halletsin, '(Hayır sesleri) ^Gürültü
ler). 

'REÎS — Efendim, bu tadil ile maddeyi reyinize 
arz ediyorum. (Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kamum 1928 senesi haziranın
dan itibaren meridir. 

REİS — Bir takrir var okunacaktır. 
Riyaseti Celleye 

-Bazı beledi yel erin kantariye resmi hâsılatımı ilti
zama vermiş veya bir masrafa tahsis etmiş olmalarıma 
mebnıi belediyelere mülga »resmin yerine başka bir 
membaı varidat aramalarına rnıüsaJit bir zemıin bırak
mak üzere kamunun meriyete girmesi tarihimin hiç ol
mazsa 1929 senesi kâmumusaniisimden itibar olunması 
daha muvafıkı idare mülâhaza edilebileceğinden ikin
ci maddemin metnimin melfuf madde suretinde tadili
ni teklif ©deriz. 

İKocaeli Mebusu Urfa 
Reşit Saffet Rafet 

^Balıkesir Urfa 
'İsmail Hakkı Ferit Celâl 

Belediye Vergi ve 'Resimleri Kamununum yirmin
ci maddesinin tadilime dair teklifi kanunimin ikinci 
maddesinin sureti muaddelesî: 

Madde 2.'— İşbu kanun '1929 senesi kânunusani -
sinden itibaren meridir. 

ıREİS — Bu tadili kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmiyemler el kaldırsın.. Kabul edilmemiştir. 

İkinci Maddeyi kabul edenler el kaldırsın,. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini icraya Dahi
liye Vekili memurdur. 

REÎS — Üçüncü Maddeyi kabul edenler el kal
dırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir j 

(Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini ka'bul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyemler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

On dakika teneffüs için oelseyi tatil ediyoırum. 
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İKİNCİ CELSE 

Açılına Saati : 15,50 

REİS : Hasan Bey 

KÂTİPLER : (Afi Bey (Rize), Necip Ali Bey (Denizli) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
13. — 1/20 numaralı Zabıtai Sıhhiyeyi Hayvani

ye Kanun lâyihası ile Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye 
Kanunu muvakkatinin bazı maddelerinin tadiline dair 
olan kanunun ikinci ve dördüncü maddelerinin tefsiri 
hakkında 3/26 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve ikin
ci devre muhtelit encümen mazbatası ile Bursa Me
busu Doktor Refik Beyin tadilnamesi ve Ticaret En
cümeni mazbatası. (1) 

ıREtS — Efendim, bu kanunun müstacelem mü
zakeresine karar vermiştiniz.. Bunun müzakeresine 
başlıyoruz. . 

Heyetli umumiyesi hakkında söz isteyen vaır mı? 
(Hayii' sesleri) M addedere 'geçilmesini kabul edenler 
el kaldırsın.. 'Kabul etmeyenler ©1 kaldırsın. Kabul 
ediîmiiştir. 

Hayvanların Sağlık Zabıtası Ha!k:kınıda Kanun 
Madde 1. — Bu kanunda: 
A) Hastalıktan şüpheli tabiri, hastalığın gayri 

vazıh ve gayri tam arazını irae eden, 
IB) Sirayetten şüpheli tabiri, hastalığın hiç bir 

arazını irae etmemekle beraber hastalığı aılmış olduk -
1 arına hükmo'lunan hayvani aır manas ınıda kullanılmış-
tır. 

REİS — Madde hakkında mütalaa yoktur. Mad
deyi kabul edenler el kaldırsın,. 'Kabul etmeyenler el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

'Birincıi Kısım 
Umumi Hükümler 

Birinci Fasıl 
Umumi Maddeler 

'Madde 2. — ;Bu kanunun hükümlerine tabi ve 
ihbarı mecburi olan bulaşık hastalıklar şunlardır: 

1. Sığır ve mandalarda vebayı bakarın (Sığır ve
bası veya malkıranı), 

2. Çift (tırnaklı hayvanlarda Hummayı kılai (Şap 
veya Tabaik hastalığı) 

3. Muhtelif nevi hayvanlarda Cemre (Dalak has
talığı). 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

4. Sığınlarda arazi cemre (yanıkara). 
5. Sığırlarım ısari muhiti Zatürresıi (Sığırların ci

ğer ağrısı), 
6. Sığırlarda tederrün (verem). 
7. 'Mandaların Barbumu yahut pasitörelloji (Bo

ğaz hırlama veya çemberleme hastalığı) ve sığırların 
pastöralioju, 

8. Keçilerin sari Zatürresi '(Keçilerin ciğer ağrı-
sı), 

9. Koyun, keçi ve develerde Gederi (Çiçek has
talığı), 

10. ıBeygir ve merkep nevilerinde Ruam ve üırre 
(Mankafa ve Sıraca), 

11. 'Beygirlerin istilâi Eviyei lenfâiye iltihabı 
(Salgın beyaz damar hastalığı) 

1'2. Beygirlerin marazı cimai (Beygir frengisıi), 
il 3. Beygir ve merkep nevilerinde ve külin geti

renlerde Çerep (Uyuz hastalığı), 
14. HerneVi hayvanlarda Daülkelp (Kuduz has

talığı), 
ıl5. Domuzların sari zatürriesi, vebaisı, cemresi 

(Kızıllık hastalığı), 
16. Tuyur pastörelloju (Tavuk kolerası Vebası, 

tifüsü ve difterisi) (Kuşpalazı hastalığı), 

REİS — ikinci Madde hakkında mütalaa var mı? 
ALİ RIZA BEY (Mardin) — On üçüncü frtkra-

datkd beygir ve merkep nevilerinde ve geviş getirenler
de denecek. Yanlış basılmış. 

REİS — Başka bir Itashih yok, bu tashih ile mad
deyi kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
el kaldırsın.. Kabul ediîmiiştir. 

Madde 3. — İkinci madde mucibince ihbarı 
mecburi hastalıklar meyanma illerde lüzum görülür
se diğer bulaşık hastalıkların dahi ithaline ve bunlar
dan icap edenlerin tayyına İcra Vekilleri Heyeti me
zundur. 

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

İkinci Fasıl 
Hudutlarda Sağlık Zabıtası 

Madde 4. — Rüsumat idareleri olanı ve İktisat Ve
kâletince hayvan ve mevaddının girip çıkmasına tah-
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sis ikılman mevkiler ve İskeleler bulunan mıntıkalarda 
ecnebi memleketler dan Türkiye'ye ithal ve Türkiye' 
den ecnebi memleketlere ihraç olunacak her nevi hay
van ve hayvan ırodvaddının bu mahallerden geçiril
mesi mecburidir. 

Hem hudut devletlerle yapılmış olan itilâfname-
ler ahkâmı mâM'Uzdur. ©uralarda hudut baytarları
nın idaresi altında bir tahaffuzhane ve lüzumu ka
dar alât ve ilâçlar ve gar di yanlar bulundurulur. 

« A S A N FEHMİ BEY (Gümüşhane) — BLr sual 
soracağım, maddenin 'bir fıkrasında deniyorkl; hem 
hudut devletlerle yapılmış olan itilâf nameler ahkâmı 
mahfuzdur. Bu itilâflar ahkâmından ki yaylalardan 
istifade hakkıdır. Bunu murat ediyorlar zannediyo
rum; ham hudut memleketlerin 'emrazdan salim ol
ması veya olmaması bu itilâflar üzenine haizi tesir 
midir, yoksa bu itilâfnameler mutlak mıdır? 

TİlCARiET ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ŞE
REF BEY (Burdur) — Bu fıkrada ifade etmek İstedi
ğimiz mana şudur. Hem hudut 'memleketlerle tara
feyn arasında bir mıntıka tayin edilmiştir. O 'mıntıka 
içinde hayvanların ve insanların geçmesi serbesttir. 
Birinci fıkranın hükmünde ise muayyen kapılar tayin 
ediliyor, ancak o kapılardan geçecektir. Ancak o ka
pılardan geçebilecektir tabiri o memleketin umumi 
mevaridatı hakkındadır. Fakat hemhudut vaziyetinde 
bulunan yanıi otuz kilomeSre dahilde bulunan köylü
lerin bizzarure gelip gitmelerine ait olan 'bu birinci 
fıkra ahkâmına tabi değildir demek istiyoruz. Zaten 
yapılan itilâflarda köylülerin işlerini işkâl etmemek 
için bunların hudut merasimine tabi kılınmamaiları 
noktasındadır efendim. 

HASAN FEHMiî ÎBIEY l(Gümüşbane) — Bendeniz 
başka bir 'mesele hakkında tenevvür etmek istedim, 
umumi malumat 'verildi. Her hanlgi bir mukaiveleına-
me ile Türkiye arazisinde bulunan yaylalara civar 
olan diğer hükümet ahalisinin istifade edebilmesi 
esası kabul edilmı'şitir. ©undan evvel emrazı sariye 
mevcut olduğu için o memleketten bir sene mukave
le ahkâm una göre yaylalara hayvan kabul edilmedi, 
çünkü 'bulaşıktı. İkinci sene her nasılsa o memlekette 
'hastalık zail olmamışken, meselâ Kafkasya'da has
talık mevcut iken, Kafkasya'ya karşı karantina mev
zu iken mukaveleye İstinaden yaylalara hayvan ka
bul edildi. Anadolu'nun bir çok mahallerine vebayı 
bakani sirayetine 'sebebiyet vermiş oldu. Şimdi bu 
maddede bir fıkra vardırki, 'mukaveleler ahkâmı ba
kidir diyor. Bendeniz'in anlamak istediğim o muka
veleler ahkâmı baki oldukça Kafkasya'da 'emrazı sa

riye mevcut iken mukavele vardır diye yine yaylalara 
hayvan kabul edecek miyiz, yoksa hastalık vardır, ka
bul etmiyoruz diye muahede ahkâmı sakit mi kala
cak? Bunu anlamak istiyorum. 

ENCÜMEN NAMINA MUSTAFA ŞEREF 
BEY ((Burdur) — Şayet yapılan itilâfnamede hastalı
ğın 'Vücuduna rağmen hayvanlar geçebilecektir der
se, bu kanunla biz bunu ihlâl edemeyiz. İhlâl etmek, 
onlara karşı evvelce verdiğimiz sözü ve taahhüt ile 
yaptığımız kanunu 'bozmak demektir, bunun imkânı 
yoktur. Fakat zannetmiyorıumki Hayvan Sağlık Za
bıtasına taalluk etmediği halde muahedede böyle bir 
hüküm bulunabil]sin. 'Bulunan hükümler ancak heım-
civar köylerin muamoiâtını İşkâl etmemek için aza
mi yirmi beş otuz kilometrelik saha dahilindeki mua
melâta maksurdur. Ondan hariç olarak böyle yaylak
lardan istifade etmek şartı konmuş ve onlarda hay
van hastalığının vücuduna rağmen bundan istifade 
edecektir denilmiş is© birinci madde ile mukayyettir. 
O muayyen, kapılardan geçmek ve hayvan hastalığı 
zabıtasına tâbi tutulmak zaruridir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
mukavelede mutlak dahi olsa, hayvan hastalığı oldu
ğu zaman kabul edilmez diye bir kayıt mevcut ol
masa dahi, zannediyorumki hayvan hastalığına karşı 
mücadele beynelmileli kongrelerle tahtı emniyete alın
mış bir neticedir. Hatta bizde bu kongrelere iştirak 
etmişizdir. Mukavele mutlak dahi olsa bu hayvanları 
kabul etmemıskliğitıri'iz iâzsım gelir. Ne vakıitki kendisi 
karantıineyi kaldıırır, hastalık yoktur derse o zaman 
mukavele ahkâmı cari olur, yaylalardan istifade eder
ler. Eğer mukaveleye istinaden her hangi bir surette 
müsaade edersek, bu emrazı sariye mücadele kanu
nundan en ufak bir fayda dahi bendeniz bekleyemem. 
Çünkü yaylalara bulaşık hayvan geldiği zaman bü
tün memlekete 'bulaşacaktır. Binaenaleyh çok rica ede
rim tatbikatta hükümet çok dikkat etsin. Kafkasya' 
da hastalık mevcut olduğu zamanlarda sureti katlyede 
hayvan kabul ettirmesin. Mukavele sağlam hayvan 
kabulü esasına 'istinat edebilir. Yoksa bulaşık hay
van ve kendi memleketinde karantlne mevzu olduğu 
halde mukaveleye istinaden hastalıklı hayvanlar 
gönderip bize de bulaştırmak caiz olamaz. (Doğru
dur sesleri). 

ENCÜMEN 'NAMINA MUSTAFA ŞEREF 
BEY ı(Bu'rdur) — Zaten Hasan Beyefendinin söyle
dikleri ile aramızda bir fark yoktur. Şayet mukavele
de alelıtlak zikredilebilmişse o mukavele burada zik
redilen kayıtla mukayyetir. ıKıs'laklardan, yaylak-
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lardanı istifade mutlak surette zikrediîmişse burada
ki kapılardan ithal edilir, diğer 'kapılardan ithal id-
disında bulunamaz. Bu da onu teyit ediyor, arada 
fark yok zannederim. Fakat mukavelede hastalık ol
sun olmasın geçirilecek diye bir sarahat olursa ki, 
'bunu tasavvur etmiyorum, bu yolda mukaveleye bir 
şart konabilsin, o vakit tabi hükmü cari olamaz. 

iAILJÎ RIZA BEY {Mardin) — Esasen buradaki fık
ra, mukavele meselesi Gürcistan'la olmuştur. On beş 
'kilo metre saha üzeninde ve yapılan bu mukavelede 
hastalık olmadığı takdirde caridir, cümlesi vazolun-
muşturki onun için endişeye lüzum yoktur. 

'HASAN FEHMİ >EfEY (Gümüşhane) — O muka
velenin tarihi akdinden sonra hastalık olmasına rağ
men hayvan kabul edilmiştir ve bütün Kafkasya'ya 
karşı Rusya karantina vazettiği halde o mukaveleden 
daha iki sene sonra gene yaylalarda hastalıklı hay
van kabul ettiler ve Anadolu'nun üç seneden beri çek
tiği zararlar o yüzden tevellüt etti. Binaenaleyh tat
bikatta çok dikkat etmek lâzım gelir. 

RıEİS — Maddenin netayici umumiyesiyle alâka
dar olmayan bir hadisedir. Tatbikatta şöyle olmuş-
böyle olmuş, bu başka ;bir şeydir. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum, Kabul edenler el 
kaldırsın.. (Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Memlekete kara, su, ve hava yolla
rından her hangi vasıta ile olursa olsun ithal oluna
cak hayvan ve hayvan mevaddının sıhhi ahvaline ve 
menşelerinde hastalık olmadığıma dair resmi 'bir bay
tar tarafından musaddak bir menşe ve bir sağlık şa
hadetnamesinin ibrazı şarttır. 

tşbu şahadetnamelerde hayvanların şekil, adet ve 
cinsleri, hayvan .mevaddının miktarı ve nev'i ve am
balajlarının şekli ve sahibinin ismi ve mevrit ve mah
reci yazılır. 

'Birinci fıkra mucibince memlekete ithal oluna
cak hayvanlar ile hayvan mevaddının şahadetname ve 
sıhhi ahvallerine dair iptidai muayeneleri hudutlarda, 
merakibi bahriye veya şimendüferler içerisinde, in-
tihai muayeneleri ise İktisat Vekâletince hudutlarda 
gösterilecek olan mahallerde baytar memurları tara
fından yapılır ve bulaşık hastalıklardan salim ol
dukları tasdik edildikten sonra girmelerine müsaade 
edilir. 

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

'Madde 6. — Hayvanıların girip çıkmalarına mah
sus muayene yerlerine, iskele ve istasyonlara şahadet-

namesiz olarak getirilen hayvanlar ve hayvan mevad-
dı veya her hangi bir bulaşık hastalıklı hayvan red-
dolunur. Reddi mümkün olmayan veya her hangi mın
tıkanın muayyen mevki, iskele ve istasyonları hari
cinde ithalât vukuunda hastalık arazı göstermıiyen 
hayvanlar üç hafta müddetle sahibi hesabına karan-
t'neye alınıp bulaşık hastalıklardan masun oldukları 
tebeyyün ettikten sonra serbest 'bırakılır. Fakat bula
şık hastalık arazı görüldükten hayvanların kâffesi 
müsadere edilerek bu kanunun ikinci kısmında mün-
deriç hususi hükümler dairesinde muameleye tabi tu
tulurlar. Şahadetmameslz olarak gelen ham hayvan 
mevaddı menşeinde bulaşık hayvan hastalığı bulun
madığıma dair vesaikin tedarik ve ibrazına kadar sa
hibinin hesabına olmak üzere karantinada tutulur. 
İşbu ham hayvan mevaddının menşelerinde hiç bir 
bulaşık hastalığın bulunmadığını sahibi vesaikiyle is
pat edemez ve bilmuayane hastaiiksız oldukları tebey
yün ederse müsadere ve hastalıklı oldukları anlaşılır
sa bilâ tazminat imha olunur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
maddede bir müsadere kelimesi var deniyorki; her 
hangi bir hayvan sürüsü sevkedilirken hastalık zu
hur ederse karantina altına alınır. Karantina altına 
alındıktan, müddet ve miadı nihayet bulduktan son
ra kazara o ruhsatı aldıktan sonra meselâ diyelimkıi 
bu hayvanlar Erzurum'dan Adana'ya sevk ediliyor. 

: Yolda başka bir yerde hastalık zuhur ederse hay--
: vanların hepsi müsadere edilir. Bundan bendeniz bir 

şey anlıyamadım. Mademki muayene edilmiş, ırapor 
verilmiş, tabii muayene eden bir heyeti sıhhiyedir, 
bir heyeti baytariyedir. Muayene edilip rapor veril
dikten sonra tekrar başka bir hastalık zuhur etti di
ye bütün sürüyü zabt ve müsadere etmek midir? Bu
nu çok çetin görüyorum. Eğer böyle ise hayvan ti-

; caretinizi büsbütün men eder. Yok başka bir mak
sat vaırsa izah etsinler? 

ENCÜMEN 'NAMINA ALİ RIZA İBEY (Mar
din) — Efendim, IM>eclisl Âlice kabul buyurudan dör
düncü maddede, hudutlar üzerinde hay vanların nere
lerden girip çıkacağına dair hüküm vardır. Bu altın
cı maddede İktisat Vekâletince gösterilen mahalle
rin haricinden eğer hayvan geçirecek olursak, yani 

; kaçakçılık edilecek olursa bunlardan karantine altı
na alınıp da hastalıklı olmayanlarına dair hüküm var
dır. Eğer hastalıklı iseler müsadere edilir. Bu kaçak-
çılığığa aittir. Yoksa Erzurum'dan Adana'ya gidecek 
hayvanata ait değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaade 
buyurulur mu? Efendim, memlekette mevcut hay-
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van sürüleri için yollar yazın yaylalardım. Kışın I 
şaseler ve umumi yollardır. Maksat tahdit etmek mi? 
Yoksa Türkiye dahilinde de muayyen yollardan ge
çecek midir? 

• ENCÜMEN NAMINA MUSTAFA ŞEREF 
BEY ([Burdur) — Hayır. Dahildeki hayvanata şamil 
değildir. Yalnız hariçten ithal edilecek hayvanata ait
tir. 

HASAN FEHMİ İBBY (Gümüşhane) — O hal
de mesele yoktur. 

REİS — Maddede başka bir iştibah kaldı mı? ' 
(Hayır 'sesleri) O halde maddeyi kabul edenler el 'kal
dırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. (Kabul edil
miştir., 

Madde 7. — (Bulaşık hayvan hastalığı zuhur eden 
ecnebi bir memleketin bulaşık m eskilerinden vasıtai 
sirayet olabilecek hayvanlar ile hayvan mevaddının 
ithali hududun her tarafından veya bir 'kısmından 
menedilir. Eğer o memlekette hastalık salgım bir hal
de ise vasıtai sirayet olabilecek hayvanlar ile hayvan 
mevaddı hastalığın zail olduğu ve son vakanın telef 
olmasından veya şifa bulmasından itibaren mara
zın nevine göre muayyen bir müddet geçtiği resmen 
bildiırilinoeye kadar o memleketlin hiç bir tarafından 
katiyen ithal olunmaz. 

•REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Hastalık olduğundan dolayı kapatıl
mış olan hudutlardan hilafı memnuıiyet ithal edilen 
'hayvanlar ile hayvan mevaddı, tanzim edilecek ve ha
zır bulunanlar tarafından imzalanacak olan zabıt va
rakasına müsteniden derekap .müsadere olunur. Mü
sadere edilen hayvanlarda bulaşık arazı görülürse iş
bu kanunun ikinci kısmında münderiç hususi yüküm
ler dairesinde muameleye tabi tutulurlar. 

Karanlfcina müddetlini ikmal edip bulaşık hastalık 
arazı göstermiyen hayvanlar ile bu hastalıklardan sa
lim bulunan hayvan mevaddı usulüne tevfikan mü
zayede ile satılır. 

Müsadere edilipte satılan hayvanlar ile hayvan 
mevaddının esmanının ruhu haber verene ikramiye 
olarak verilir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim1, Kabul edenler 
el kaldırışın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. | 

Üçüncü Fasıl 
İhbar ve İstihbar 

Madde 9. — Bir mahalde bulaşık ve salgın hay
van hastalığı veya esbabı meçhul hayvan vefiyatı gö
rülürse sahipleri veya celepler veya hayvanlara ba
kanlar, köylerde muhtarlara, çiftliklerde çiftlik sa
hibi veya kâhya veya çiftçibaşı, seyyar sürülerde sü
rü sahipleri veya muhafızları veya çobanları veya ser
best baytar veya nalbantlar en yakımı köy muhtar ve
ya jandarma karakoluna veya nahiye müdürlerine, şe
hir ve kasabalarda ise belediye reislerine veya mahal
lin 'baytar memuruna veya zabıtaya, meraikibi bahri-
vede kaptana ve kaptanlarda rüsumat idarelerine, şi-
mendüferlerde istasyon memur veya zabıtasına, hu
dutlarda gümırük zabıta veya baytar memuruna il
mühaber mukabilinde ihbar ve onlar da mahallin en 
büyük mülkiye memuruna veya baytarına ve müşkü-
ı!ât halinde ise muhaberesi en kolay mahalli hükü
mete malumat itasiyle mükellef tirler. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul edenler 
el kaldırsın,. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul 
edilmişttir. 

Madde 10. — Bulaşık hayvan hastalığının hüküm 
sürdüğü mevkilere yakın mahallerde bir hayvanın 
hastalanması da'hi behemahal ihbarı icap eder. 

REİS — Mütalaa var mu efendim? Kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul: edilmiştir, 

Madde lü. — 'Bulaşık hayvanat hastalıMarını ih
bara mecbur olmayan her hangi 'bir şahıs sığır-veba
sının veya şap hastalığının vukuunu haber verir ve 
bunun doğruluğu tebeyyün ederse kendisine 'yirmi beş 
lira ve ikinci maddede muharrer diğer bulaşık hastalık
lardan birimi ihbar eder ve yine doğruluğu anlaşılır
sa on lira mükâfat verilir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul' edilmiştir., 

Madde 12. — Askeri kıtaata ait hayvanlar arasın
da zuhur eden hastalıkların mücadelesi ve hastalığın 
kaldırılmasına ait işbu kanun lifle nizamnamesinin tat
bik ve icrası ciheti askeriyeye aittir. Ancak, hasta
lığın sureti zuhuru ve mahiyeti ve ittihaz edilen te-
dabir ciheti askeriyece mahalli hükümetine bildirilir. 
Ahali hayvanlarında zuhur eden bulaşık hayvan 
hastaliklarının zuhur ve mahiyeti hakkında da 
mahalli hükümet tarafından o yerdeki en bü
yük askeri kumandanlığına malumat verilir. 
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RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, bu madde- j 
•yi Müdafaai Milliye Encümenine verirseniz muva^: 
fıfc oluf, 

REİS — Bu madde hakkımda Müdafaai Milliye . 
Encümıenıi ile temas edildi mıi? 

ENICÜMEN NİAMINA AUİ RIZA DEY (Mar-; 
din) — Efendim, Müdafaai M'illiye Vekâletimin reyi; 
ile bu madde ithal edilmiştir. 

REİİS — Şu hailde mütalaa yoktur. Maddeyi ka- i 
bul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldır-, 
sın.. Kabul' edMmişbiır. 

Madde 13. — Ecnebi memleketlerde bulaşık hay
van hastalıklarından biri zuhur ettikte oranın sefir 
veya 'şehbenderinim veyahut hudut boyundaki idare 
memur veya zabıtasının hastalığı haber alır almaz İk
tisat Vekâletine bildirmesi mecburidir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. İKabul etımiyenler lütfen el kal- : 
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde '14. — Bulaşık hayvan hastalığını gizleyen 
veya itibarda özürsüz olarak gecikenler hakkında 63 
ve 64 ncü maddeler hükmü tatbik olunur. 

RIEİS — Mütalaa var mı efendim? On dördüncü 
maddeyi kabul edenler d kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Fasıl 
Hastalık Zuhurunda Alınacak Umumi Tedbirler 

Madde 15. —• Hastalığı haber alan makamN der
hal baytar celbine teşebbüs etmekle beraber, baytar 
gelinceye kadar hemen hastalık mahalline icabı ka
dar kuvvet göndererek hasta, bulaşık ve şüpheli olan 
hayvanları yekdiğerinden tefrik ve tecvit ve ihtilaf
tan men ve lüzumu veçhile kordonlar vaz ve keyfi- \ 
yeti etraf ve köy ve kasabalara ilan eder. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi ka- ', 
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Bir mahalde hayvan hastalığı oldu
ğunu haber alan baytar memuru derhal hareketle en 
kısa bir müddet zarfında hastalık mevkiine yetişme
ye mecburdur. 

REİS —̂  Mütalaa var mı efendjm? Kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 17. — Baytar, muvasalatinde mahiyeti 
marazı tayin, menşe ve vasıtai sirayeti tahkik edip 
marazın itfası için icap eden tedabiri müşir bir rapor 
tanzim eder. Bu raporun mevkii icraya vazı için bay
tarın riyaseti altında ciheti mülkiye veya zabıtaca 

i tayin edilecek memurlar ile köy ihtiyar meclisinden 
mürekkep bir komisyon teşkil olunur. Bu komisyon 

I hastalığın imhasına kadar mahallinde icrayı faaliye
te memur olup, kanun, nizamname ve memur bay
tar tarifatı dairesinde her türlü sıhhi tedbirleri tat
bik ve icraatını mazbata ile vilayet hayvan sağlık za
bıtası komisyonuna bildirir. 

I REİS '— Mütalaa var mı efendim?.. Kabul eden-
J 1er el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka

bul edilmiştir. 
Madde 18. — Ahvali acilede memur baytar, ko-

I misyonun müdahalesinden evvel hastalığın sirayetini 
I men hususunda icap eden tedbirleri icra eder. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

I Madde 19. — Hastalığın mahiyeti tahakkuk ettikte 
I civar köylere, nahiye, kasaba ve şehirlere en seri su-
I rette haber verilmekle beraber vali tarafından da key-
I fiyet civar vilayetlere ve İktisat Vekâletine bildirilir. 
I REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul edenler 

el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 20. — Hastalığın etrafa intişarı tehlikesi 
I bulunup da mahalli zabıta ile muhafazası mümkün 

olamayan kordonlar askerlerle takviye kılınır. 

REİS — Mütalaa var mı efendim?.. Kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 21. — Bulaşık hastalıklı veya şüpheli hay
vanlar ile bunların mevaddının ve sirayete vasıta ola
bilecek eşyanın bulaşık mıntıkalardan veya tevkif 
edildikleri mahallerden ve gömülen mevaddın bulun
dukları yerlerden çıkarılması memnudur. Çıkarıldık
ları takdirde müsadere ve tecrit olunup, işbu kanunun 
ikinci kısmında münderiç hususi hükümler dairesin
de muameleye tabi tutulurlar. Aynı hastalığa müsteit 

1 hayvanların hastalığın nevine göre muayyen bir za-
I man zarfında kesilmek üzere kasaplık olmadıkları 
I takdirde bulaşık mevakie ithalleri dahi memnudur. 
I REİS — Yermi birinci maddeyi reyinize arz edi-
I yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen

ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
I Madde 22. — Hastalığa veya sirayete maruz bu

lunan hayvanların nizamnamesine göre tedavi ve tel
kihi yalnız memur baytar veya memuriyeti İktisat Ve-

I kâleti tarafından musaddak baytarlar tarafından icra 
I veya bunların tahtı nezaretinde aşıcılar tarafından 
I ifa olunur. 
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REİS — Yirmi ikinci maddeyi kabul edenler el I 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 23. — Hasta veya hastalarla temasta bu
lunan hayvanların hastalıkların nevine ve bu kanunun 
ikinci kısmındaki hususi yükümlere göre itlaf edilme
leri lüzumu takdirinde bu muamele zabıta vazifesiyle 
mükellef olanlar tarafından icra edilir ve bu hususta 
bir zabıt varakası tutulur. 

REİS — Yirmi üçüncü maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 24. — Telef olan veya edilen hayvanların 
İaşeleri nizamname ahkâmına göre kısmen veya ta
mamen imha veya sahibine iade olunurlar. Bulaşık 
veya hasta hayvan ahırları dahilinde bulunan ve has
talığın sirayetine vasıta olacak her nevi eşya ve me-
vaddan fennen tathiri kabil olanlar baytar nezareti 
altında tathir ve olmayanlar ihrak edilirler.. Bulaşık 
ahır veya bulaşık veyahutta hasta hayvanlarla temas
ta bulunan kimseler dahi tathiratı fenniyeye tabi tu
tulurlar. 

'REİS — Yirmi dördüncü maddeyi kabul edenler 
el kaldırseın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 25. — Hastalığın hüküm sürdüğü mahal
lerde kurulan pazar ve panayırlarda o hastalıktan mü
teessir olabilecek hayvanat envaının bir arada topla
tılmaları veya satılmaları men veya pazar ve pana
yır yerlerik âmilen seddolunabilirler. 

Hastalığa müstait hayvanların o gibi yerlerde me
raya gönderilmeleri veya sürü halinde idare olunan
ların diğer sürülerle temasları ve olunmayanların ise 
sürü halinde toplatılmaları dahi men olunabilir. 

RBÎS *— Yirmi beşinci maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul I 
edilmiştir. I 

Madde 26. — Bir mıntıkada hastalık salgın bir şe
kil aldığı zaman o mıntıkanın iskele veya istasyon
ları veya umumi yolları hastalığın itfasına kadar aynı 
hastalıktan müteessir olan hayvanlara karşı set ve ve 
tatil olunabilir. 

REİS — Yirmi altıncı maddeyi kabul edenler el I 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. I 

Madde 27. — Hasta veya şüpheli olup, ihtilattan 
menedilecek hayvanların tecridine mahsus ahırlar ve 
telef olan veya itlaf olunanların defnine mahsus met- I 
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fenler, memba, nehir, yol kenarlarından uzak mahal
lerde tefrik ve ihzar olunur. 

REİS — Yirmi yedinci maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 28. — Hastalığın tamamen zail olduğu ve 
sirayet tehlikesi kalmadığı ve nizamnamede münde-
riç karantina müddetinin ikmali memur baytar tara
fından raporla bildirildikten sonra kordonlar ref ve 
keyfiyet mahallin eri büyük mülkiye memuru tarafın
dan civar köy, kaza ve vilayetlere ilan ve İktisat Ve
kâletine de işar edilir. 

REİS — Yirmi sekizinci maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Beşinci Fasıl 
Bulaşık Hayvan Hastalıklarına Karşı Tahaffuzi Ted
birler ve Memleket İçinde Hayvanların Nakil ve 

(Ticareti 
Madde 29. — Her cins hayvan ve hayvan mevad-

dı nakliyat ve sevkiyatı hem menşe ve hem sağlık şa
hadetnameleri ile yapılır. Şahsi ihtiyacata mahsus ol
mak üzere naklolunan hayvan mevaddı menşe ve 
sağlık şahadetnamelerine tabi değildir. Bilumum po
lis, jandarma, zabıtai belediye, gümrük ve muhafaza 
memurları ve baytarlar işbu şahadetnameleri pazar ve 
panayırlarda, iskele ve istasyonlarda veya kır kara
kollarında aramakla mükelleftirler. 

Otuz birinci madde ahkâmı mahfuzdur. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Vesika

yı kimden alacak? Vesikasız diye ret mi edilecek? 
Biraz izahat versinler. Bu maddeden encümen veya 
hükümet ne murat ediyor? Kanun hayvan mevaddı 
.bir kazadan diğer kazaya, şehirlere, pazarlara, kar
yelere geldikleri zamanlarda dahi bunları muayene
ye tabi tutuyor. Köylerde, kazalarla baytar nerede? 
Teşkilât nerede? Vesikayı kimden, nereden alacak? 

ENCÜMEN NAMINA REİS MUSTAFA ŞE
REF BEY (Burdur) — Otuz birinci madde ahkâmı 
mahfuzdur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Buyurdu
ğunuz gibi köylerden gelen hayvan mevaddını vesi
kasızdır diye ret mi edecekler? Çok şümullü. İtiraf 
ederim ki bendeniz maddeden bir şey anlayamadım. 

ENCÜMEN NAMINA MUSTAFA ŞEREF BEY 
(Burdur) — Efendim, bunlar uzun nakliyat içindir. 
Meselâ Erzurum'dan İstanbul'a yapılacak nakliyata 
aittir. Onun için hem menşe ve hem sıhhat şahadet
namesi şarttır. Fakat otuz birinci madde vardır ki 
orada işaret ediyoruz. 
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i Otuzuncu madde şöyle diyor : (Menşe şahadet-
I nameleri numunesi veçhile köylerde muhtar, şehir ve 
ı kasabalarda belediyeler tarafından meccanen ve se-
\ rian verilir, işbu şahadetnameleri çiftçilerle seyyar sü-
; rü sahipleri en yakın köy muhtarından alırlar) Bi-
> naenaleyh bir mahzur yoktur. Maddenin alâhalihi ka-
: bulünü rica ederim. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Bu layihada-
I ki kelimeler değişmiş, burada böyle bir şey yok. 

ENCÜMEN NAMINA MUSTAFA ŞEREF BEY 
(Burdur) — Ticaret Encümeninin tadilatını okuyu
nuz. Maddenin alâ - halihi kabulü hayvan sıhhat za
bıtası için çok lazımdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen-
i dim, müzakere edilen otuzuncu maddedir. Müsaade

nizle otuzuncu maddeyi bir defa daha okuyalım : 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Otuz bi
rinci madde belki maksadı tatmin edecek ve belki de 
etmeyecek. 

ENCÜMEN NAMINA RElS MUSTAFA ŞE
REF BEY (Burdur) — Şehir pazarlarına köylerden 
kelecekler için sıhhat ve menşe şahadetnamesi aran
maz diye kayıt vardır. Müsaade buyurulursa otuz bi
rinci madde ile bu mesele daha ziyade tenevvür et
miş olacaktır. Onunla birlikte endişeniz bertaraf olur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Madde 
mutlaktır. Hayvan ve mevaddı hayvaniye behemahal 
vesika ile sevk edilecektir diyer. O halde Yozgat'tan 
Ankara'ya gelecek olan yağ, peynir vesaire herhangi 
bir madde vesikaya tabidir. Kazalardan gelecek olan 
da vesikaya tabidir. Madde mutlaktır. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Efendim, 
otuz birinci madde «Muayyen günlerde açılıp kapan
ması mutat hayvan pazarları bulunan mahallerde 
hayvan alım satımı bu pazarlarda yapılır. İşbu pazar
lara gelecek hayvanların yalnız menşe şahadetname
lerinin bulunması kabildir» diyor. 

Yani filan karyeden geliyor, onu da o karyenin 
heyeti ihtiyariyesi verecektir. Yoksa sıhhat şahadet
namesi zaruri değildir. Fakat alelıtlak hastalığı alâ
kadar edecek olursa bunlar hakkında hem menşe ve 
hem de sıhhat şahadetnamesi aramak zaruridir. Çün
kü hayvan hastalığı ile, müzakere edilen madde ile, ; 
bunun hiç alâkası yoktur. O. sıhhat şahadetnamesi ; 
meselesidir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Şimdi \ 
müzakere edilen madde mevaddı hayvaniyeyi mutlak 
olarak nereden nereye giderse menşe şahadetnamesi- j 
ne tabi tutuyor. Bu dahili memlekette dahi bütün hay- j 
vanatın bir taraftan diğer taraflara naklinde bunla- \ 
rı menşe şahadetnamesine tabi tutuyor. Bu menşe şa
hadetnamesini verecek kimdir? Baytar teşkilatı o ka
dar geniş değildir. Heyeti ihtiyariye teşkilatı ise fay
dasız bir külfet tahmilinden başka bir şey ifade et
mez. (Encümen sesleri) 

ENCÜMEN NAMINA MUSTAFA ŞEREF BEY | 
(Burdur) — Efendim, encümene gitmesine lüzum yok
tur. Çünkü 29 ncu maddede 31 nci madde ahkâmı 
mahfuzdur deniliyor. 31 nci madde ahkâmında pazar! 
yerlerine getirilecekler için sıhhat şahadetnamesi şart| 
değildir deniyor. Sıhhat şahadetnamesini verecek olan-! 
lar ise köylerde heyeti ihtiyariyedir. Deniyor. Bu va-l 
ziyet karşısında encümene gönderilmesine lüzum yok-| 
tur. | 

«Madde 30. — Menşe şahadetnameleri numune
si veçhile köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda be
lediyeler tarafından meccanen ve serian verilir. İşbu 
şahadetnameleri çiftçilerle seyyar sürü sahipleri en 
yakın köy muhtarından alırlar. 

Sağlık şahadetnameleri hayvanları muayene et
tikten sonra memur baytarlar tarafından verilir, sağ
lık şahadetnamesi talep eden kimselerin muayene edi
lecek olan hayvanları uzak yerlerde bulundukları tak
dirde baytarın yol masrafı hayvan sahibi tarafından 
verilir. 

«Menşe şahadetnamelerinin hükmü yazıldığı tarih
ten itibaren iki ay ve sağlık şahadetnamelerinin hük
mü ise on beş gündür» diyor. Halbuki on beş gün 
sonra bir daha gönderecek, harcırah verecek. Bir ke
re baytar teşkilatımız çok mahduttur. Hemen her vi
layette yoktur. Sonra sağlık şahadetnamesi olmayan 
hayvanı zaten pazarlara kabul etmeyecekler. Sağlık 
şahadetnamelerini yalnız baytar verecek ve ondan 
sonra getirecek. Binaenaleyh bu kanun mucibince 
memleketin bir tarafından diğer bir tarafına hayvan 
nakli imkân ve ihtimali münseliptir. Mesela Erzu
rum'dan İstanbul'a sürü gidiyor, onların şahadetna
meleri, muayene raporu ve her şeyi yapılıyor. Fakat 
memleket dahilinde bir kazadan diğer bir kazaya, 
bir vilayetten diğer bir vilayete ahalinin müteferrik 
surette satmak için, almak için nakledeceği bir inek 
ve iki öküzü de bu muameleye tabi olursa ki, bugün 
baytar teşkilatı gayet nakıstır. İhtiyatin onda biri da
hi değildir, baytarı bulamayacak ve vazgeçmek za
ruretinde kalacaktır. Çünkü bu kanun mucibince sağ
lık şahadetnamesi almak imkân haricindedir. (Encü
mene iade sesleri) 
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ENCÜMEN NAMINA MUSTAFA ŞEREF BEY I 
(Burdur) — Efendim, hayvan zabıtai sıhhiyesinin is
tinat ettiği birinci prensip budur. Bu madde kalktı 
mı, bu kanuna lüzum yoktur. Çünkü hayvan hasta
lığını bir inzibata tabi tutmak istiyoruz. İnzibata ta
bi tutmak demek, onların harekât ve vaziyetlerini ta
kip etmek demektir. Mamafih bu vaziyetlerin kar
şısında bir iktisadi zaruret vardır. O da pazar yerine 
gelenlerin, bu inzibat şevkiyle tazyike tabi tutma
maktır. 

REFİK BEY (Konya) — Pazar yeri yoksa, mese
la Çubuk kazasının mutat pazarı yoktur. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Nerede sa
tıyor? 

REFİK BEY (Konya) — Kasabanın merkezinde 
satacaktır. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Devamla) — Her hal
de kasabada toplanmak için muayyen bir yer vardır. 
29 ncu maddede, 31 nci madde hükmü mahfuzdur, 
diyoruz. Binaenaleyh bu madde ile otuz birinci mad- I 
deyi birlikte muhakeme etmek lazımdır. Otuz birinci J 
maddede ise haftanın muayyen günlerinde mutat pa
zar yerlerine gelen hayvanat için sıhhat şahadetname- I 
si meşrut değildir, diyor. Menşe şahadetnamesini I 
muhtar verecektir. Bu kadar teshiİattan sonra bu de- I 
recede bir tedbir de kabul edilmeyecek olursa bu I 
memlekette zabıtai sıhhiyeyi hayvanat için hiçbir ted- I 
bir ittihaz edilemeyecek demektir. Yani hükümetçe 
hayvan hastalığı için tedbir ittihaz etmek ve hayvan- I 
ların hastalığını bertaraf etmek, ittihaz edilen teda- I 
biri tatbik etmek salahiyeti verilmiyor demektir. Bu- I 
rada bulunan zevat, teknik ciheti biliyorlar. Ve on- I 
lar da diyorlar ki : Bu madde olmayınca bu kanunun I 
hiçbir hükmü yoktur. I 

KEMAL BEY (Adana) — Sağlık şahadetnamesi 
verecek memur yoksa ne olacak? I 

TİCARET ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ŞE
REF BEY (Burdur) — Beyefendi, sağlık şahadetna
mesi mesela Erzurum'dan İstanbul'a giden büyük nak- I 
liyat içindir. I 

KEMAL BEY (Adana) — Maddede sarahat yok
tur. Öyle yazılsın. I 

TİCARET ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ŞE
REF BEY (Burdur) — Beyefendi, otuz birinci mad- I 
de hükmü mahfuzdur diyoruz. Otuz birinci maddede I 
tasrih edilmiştir ki; muayyen pazar yerlerine gelen I 
hayvanattan sağlık şahadetnamesi talep edilmez. An- I 
oak bu pazar yerlerine gelecek hayvanların yalnız I 
menşe şahadetnamesinin bulunması kâfidir deniliyor, j 

Hatta tuyur gibi küçük hayvanlardan menşe şaha
detnamesi dahi aranmaz. Hükümetin teklifine nispet
le encümenin bu tadili, daha büyük tadilatı havidir. 
Hükümetin yaptığında alelıtlak menşe şahadetname
lerine tabi tutmak vardır. Hükümet bunu, tecrübesi
ne istinaden bir zaruret olarak teklif etmiş idi. Biz 
bunu, bu şekle indirdik. Sizin buyurduğunuz şekil ha
kikaten hükümeti, memlekette hayvan hastalıklarına 
mani olacak tedabiri ittihaz etmekten mahrum et
mek demektir. Bu da memlekette mevcut olan hay
vanlar için endişeâver bir vaziyettir. Onun için mad
denin olduğu gibi kabulünü rica ederim. 

SALÂHATTİN BEY (Kocaeli) — O halde mad
de sarih yazılsın. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bir sualim var efen
dim. Simav'ın Akdağ nahiyesinden yirmi tane öküzü 
pazara getirmişler. Simav pazarından Kütahya renç-
berleri almışlar götürmüşler. Ya Kütahya köylerine 
veya Kütahya pazarına götürecekler, fakat Simav'da 
baytar yok. Bu maddeye nazaran mutlaka sıhhat şa
hadetnamesi lazım, bu vaziyette ne olacaktır? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Bendeniz 
de bir sual soracağım. Akdağ nahiyesi iktisaden Si
mav'a mı mülhaktır? Yani Akdağ'ın hayvanatı, Si
mav pazarına gelip orada mı satılıyor? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Evet. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Onun için 
sıhhat şahadetnamesi alacaktır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Fakat Simav'da İk
tisat Vekâletinin baytar teşkilatı yoktur. Sıhhat şa
hadetnamesini alamaz. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Zaten bey
efendi sıhat şahadetnamesini verecek olan makam ta
yin edilmiştir. Eğer o makam yoksa, o yere en yakın 
makam nerede ise oraya müracaat edecektir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, yapılan ka
nun mutlaka teşkilatımıza göre olmalıdır. Halbuki 
teşkilat yoktur, fakat kuyudatı kanuniye çoktur. Bu
nun manası yoktur, bunun neticesi suiistimaldir. 

REİS — İki sual daha vardır, onları da dinlerse
niz cevap verirsiniz. 

REŞİT BEY (Gaziayıntap) — Efendim, kazala
rın hiçbirisinde baytar teşkilatı yoktur. Şimdi Behisni' 
den Gaziayıntap'a koyun, keçi, sığır her vakit satıl
maya gider, bu vakidir. Baytar yirmi saat uzaktadır. 
Orada baytar bulunmazsa Gaziayıntap'a mı gidecek, 
Maraş'a mı gidecek? Zaten Gaziayıntap'a satmak için 
getirecek, ne suretle olacak? 
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MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Efendim, iı 
bir kere müdür beyefendi baytar teşkilatları bulundu
ğunu beyan ediyorlar. (Nerede sesleri) Fakat bende
nizin arz edeceğim o nokta değildir. Bu öyle bir ted- 1 
birdir ki, baytar teşkilatını her halde yaparak bu ted- j 
biri tatbik etmek memleket için elzem ve zaruridir. I 
Binaenaleyh baytar teşkilatı yoktur diye böyle bir 
tedbir almak salahiyetini hükümetten diriğ etmek 
caiz olamaz. Her hususta mesul ettiğimiz hükümetin 
bizim karşımıza mesul bir vaziyette çıkabilmesi için 
böyle bir tedbirle hükümeti teçhiz etmek ve hüküme
te teşkilatını temin edecek vesaiti vermek zaruridir 
ve lâzımdır. Bu olmadığı takdirde bendenizce hayvan 
hastalığı dolayısiyle hükümeti muatebe etmenin ve 
söze maruz kılmanın imkânı yoktur. (Teşkilat yok
tur sesleri) I 

ALÎ RIZA BEY (Baytar Müdiri Umumisi) 
— Hayvan sevkiyat ve nakliyatı dünyanın her tara
fında bir inzibat tahtında temin edilmektedir. Za
ten bu kanunun ismi de hayvan sağlık zabıtasıdır., 
Bir zabıta kanunudur. Hayvanatın naklinde ve sa
tılmasında iki şahadetname isteniliyor. Birisi menşe 
şahadetnamesidir. Köy muhtarları, çiftlik kâhyaları 
tarafından verilecek ki, o da köyümüzde hayvan sağ
lığı yoktur diyecek. O zat nereye gidecekse o kâğıtla 
pazara gider. Her türlü işini görür. Bundan kimse 
bir şey istemez. Fakat biliyorsunuz ki vasi ve büyük 
sevkiyat ve harekâtı hayvaniye vardır. Kars, Erzu
rum, Ardahan taraflarından Kayseri, İzmir'e kadar 
sürülerle sevk olunuyor. O hayvanların her birisi 
muhtelif köylerden toplanmıştır. O köylerden birer 
menşe şahadetnamesi alınmıştır. Şimdi sürü teşekkül 
ettikten sonra yollar üzerinde dört yüz mülkiye bay
tarı vardır. Bu hayvanları yollarda mutlaka muaye
neye tabi tutacaklardır. Zaten sağlık şahadetnamesi
ni hayvanı aldığı köyden alacak değildir. Yolda her- I 
hangi ilk tesadüf ettiği baytara, sürüsünü hayvanını 
muayene ettirerek o hayvanların ileli sâriye ile ma- I 
lul olmadığına dair şahadetname alacaktır. I 

Eğer baytar muayenesine tabi olmazsa ve baytar- » 
dan sağlık şahadetnamesi almazsa ve şayet bulaşık olan I 
bir hastalık tahdit edilmezse bütün memleketi bulaş- I 
tıracak ve felâkete sürükleyecektir. I 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Madde böy
le yazılırsa iyidir. I 

ALİ RIZA BEY (Baytar Müdiri Umumisi) I 
(Devamla) — Maddenin meali budur. (Değildir I 
sesleri) (Gürültüler) Menşe şahadetnamesi köyler ve I 
çiftlikler tarafından verilir! Sağlık şahadetnamesi bay- | 
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tarlar tarafından verilir ve hayvan sahipleri uzak ma
hallere gitmez. İlk tesadüf ettiği baytardan alır. Yok
sa hayvanın bulunduğu, her yerde baytar bulunması
nın imkânı yoktur. Baytar teşkilatımız kâfidir. Hay
van sevkiyatı bu gibi nezaret ve kontrola tabi tutul
mazsa hastalığın önüne geçemeyiz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
teşkilat kâfi ise, baytar götürmek için hayvan sahibi 
harcırah vermeye mecburdur diye fıkrai kanuniye ya
zılmasının manası nedir? 

ALİ RIZA BEY (Baytar Müdiri Umumisi) 
(Devamla) — Baytarlar merkezlerde bulunur. Vi
layet merkezlerinde, kaza merkezlerinde ve nihayet 
nahiye merkezlerinde bulunur. Bunlar tüccarların 
sevk ettikleri sürülerdir. Hayvanat mutlaka merkez
lerden gitmez. Fakat 3 - 5 saat uzaktaki meralardan 
gidecektir. Böyle bir tüccar hayvanatını baytara mua
yene ettirmek isterse, hükümet ondan hiçbir şey iste
mez. Fakat benim ayağıma gel derse, o zaman baytar 
gider ve masarifi rahiyesini alır. Mesele bundan iba
rettir. Ve dünyanın her tarafında olan da budur. 

SALÂHATTİN BEY (Kocaeli) — Reis Beyefen
di, Müdiri Umumi Bey izah etsinler, kaç tane bayta
rımız var? 

ALİ RIZA BEY (Baytar Müdiri Umumisi) 
(Devamla) — Dört yüz tane baytarımız var. 

SALÂHATTİN BEY (Kocaeli) — Yalnız kadro
da muhassasatı olmak değil, fiilen müstahdem olmak 
lazım. 

ALİ RIZA BEY (Baytar Müdiri Umumisi) 
(Devamla) — Fiilen müstahdem dört yüz tanedir, 
idarei hususiyelerin de vardır. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Elâziz Vilayeti dahi
linde kaç tane baytar vardır? 

ALİ RIZA BEY (Baytar Müdiri Umumisi) (De
vamla) — Sekiz tanedir. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Nerelerde? 
ALİ RIZA BEY (Baytar Müdiri Umumisi) 

(Devamla) — Merkezde ve mülhakatta ve. ayrıca 
altı kişilik de mücadele heyeti vardır. Eğer bu gibi 
kayıtlar olmazsa bu kanunun hiç hükmü olmaz, zabı-
tai sıhhiyei hayvaniye diye ismi kalmaz. 

REİS — Takrirler var, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Serdedilen mütalaat dairesinde 29 ncu maddenin 

daha sarih bir hale ifrağı zımnında encümene iade
sini teklif ederim. 26 Nisan 1928 

Çanakkale 
Mehmet 
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Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin tezahüratı veçhile tadil edilmek 

üzere 29 ncu maddenin encümene iadesini teklif edi
yorum. 

Çorum 
İsmail Kemal 

REİS — Efendim, anladıkları manayı daha sarih 
yazsınlar diyorlar. Bu maddenin encümene iadesini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Maddenin encümene 
iadesi kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Menşe şahadetnameleri numunesi 
veçhile köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda beledi
yeler tarafından meccanen ve serian verilir. İşbu şa-
detnameleri çiftçilerle seyyar sürü sahipleri en yakın 
köy muhtarlarından alırlar. 

Sağlık şahadetnameleri hayvanları muayene ettik
ten sonra memur baytarlar tarafından verilir. Sağlık 
şahadetnamesi talep eden kimselerin muayene edile
cek olan hayvanları uzak yerlerde bulundukları tak
dirde, baytarın yol masrafı hayvan sahibi tarafından 
verilir. 

Menşe şahadetnamelerinin hükmü, yazıldığı tarih
ten itibaren iki ay ve sağlık şahadetnamelerinin hük
mü ise on beş gündür. 

Sağlık ve menşe şahadetnameleri pula tabi değil
dir. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı? (Bu 
da encümene sesleri) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
münakaşaya esas olan asıl bu maddedir. Yukarıki 
madde ile münasebeti vardır. Zaten münakaşa edi
len maddedir. Tensip buyurulursa bu da encümene 
gitsin. 

REİS — Efendim, bu maddenin de encümene 
iadesini teklif ediyorlar. Bu maddenin de encümene 
iadesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Encümene 
iadesi kabul olunmuştur. 

Madde 31. — Muayyen günlerde açılıp kapanma
sı mutat hayvan pazarı bulunan mahallerde, hayvan 
alım, satımı bu pazarlarda yapılır, işbu pazarlarda 
gelecek hayvanların yalnız menşe şahadetnamelerinin 
bulunması kâfidir. Ancak tuyur gibi küçük hayvan
lardan menşe şahadetnamesi dahi aranmaz. Pazar
larda bulaşık hastalıklı olan hayvanların tecridine 
mahsus bir tahaffuzname bulundurulur. Pazarlar ve bu 
pazarlara getirilen bilcümle hayvanlar belediye, zabı
ta ve varsa memur baytarlar tarafından sureti daime-

de teftiş ve murakabe edilirler. Hayvan pazarları, Be
lediye Kanunu mucibince yapılacak mezbahalar ci
varında, panayır yerleri ise memleketin münasip bir 
mahallinde tesis ve dağıldıktan sonra belediyeler ta
rafından tathir ettirilir. 

REŞİT BEY (Malatya) •— Efendim, mücadele za
ten baytarın bulunup, bulunamaması meselesidir. Mad-
dei kanuniye diyor ki; şahadetname alırlar, pazar ye
rine gelirler ve yine orada muayene edilirler. Bugün, 
bendenizin bildiğim vilayetleri sayayım. Bunların hiç
bir kazasında baytar yoktur. Malatya vilayetinin ve 
Maraş, Antep, Bursa vilayetlerinin kazalarında yok
tur. Hiçbir kazada baytar yoktur. Bu kazalarda bay
tar bulunmazsa hayvanı nasıl pazara götürecektir. Bir 
hayvan getireceği vakit 3 - 4 konaklık bir mahalden 
baytar mı getirecekler? Bu teşkilatı yapacağız diyor. 
Teşkilatı yapsınlar, bunları o vakit müzakere edelim. 
Bu maddei kanuniye tatbik edilirse hiçbir mahalle 
hiçbir vilayete hayvan gitmemek lazımdır. Bu maddei 
kanuniyenin de encümene iadesini teklif ediyorum. 

FAİK BEY flTekirdağı) - - Efendim, pazar ve pa
nayır mahallerine getirilecek hayvanlar için menşe 
şahadetnamesi alınmak mecburiyeti tahmil ediliyor. 
Her kaza merkezinde aşağı yukarı bir pazar mahalli 
vardır, haftada bir filan toplanır, herkes ufak tefek 
hayvan götürür. Şimdi böyle bir mecburiyete maruz 
bırakılırsa bu, ağır bir külfet olur. Sonra içimizde 
köylülerle temas etmemiş, köylünün halini bilmeyen 
kimse yoktur zannederim. Zazen öyle olur ki, köylü 
bir küçük hayvanını satmak için sıra ile üç beş defa 
pazara gitmek mecburiyetinde kalır. Sonra köylüler, 
yalnız mensup oldukları kazaların pazarlarına gitmez
ler. Civardaki pazarlara da giderler. Hatta bir iki 
kaza aşırı pazarlara giderler. Bunlara böyle her gide
cekleri pazarlar için şahadetname almak mecburiye
ti tahmil edilirse, kazanacaklarının mühim bir kısmı
nı bu suretle zayi ederler. Muayyen bir zaman için
dir. Vakıa az bir zamandır. On beş gün filan bir müd
det konmuştur, bu da azdır. Sonra bu menşe şaha
detnamelerinin bir kıymeti olduğuna esasen kani de
ğilim. Hayvan hastalığı olduğu vakit muhtara vesai-
reye haber vermeye mecbur olduktan sonra hastalık 
yokken, hasta yok diye bir kâğıt vermeye ne diye 
mecbur olsun, bunu anlamadım. (Çok doğru sesleri) 
Sonra burada bir şey var. Pazarlarda bulaşık hasta
lıklı hayvanların bir tahaffuzhanesi bulunsun deni
yor. Bunu kim bulunduracak? Bunu da anlayamadım? 
Tasrih edilmek lazımdır. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Belediyeler. 
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ALÎ RIZA BEY (Baytar Müdiri Umumisi) 
(Devamla) — Yolunda bulacaklardır ve onların 
tur. Bugün Gaziayıntap'ta ve Cebelibereket'te bayta
rımız yoktur buyurdular. Fakat baytarımız vardır. 
Altı tane Cebelibereket'te, sekiz tane Gaziayıntap'ta 
baytarımız vardır. Fakat bu baytarlar kazalarda de
ğildir. Bugün hayvan hastalığıyla mücadele için sevk-
edilmişlerdir. Bunlar kazalara tevzi edilmiş te orada 
oturuyor değildirler. Halbuki bizim istediğimiz bu 
değildir. Gittiği yerde, uğrayacağı yerde muayene 
ettirip, sağhk şahadetnamesi alması meselesidir. 

MEHMET BEY (Biga) — Baytarları nerede bu
lacaklardır? 

ALÎ RIZA BEY (Baytar Müdiri Umumisi) 
(Devamla) — Yolunda bulacaklardır ve onların 
muayyen mevkileri vardır, rastgeleceği yerle alacak
tır. Menşe şahadetnamelerinin iki ay müddeti vardır. 
Buyurdukları gibi, mutlaka her köyde her hayvanı 
için her merkebi için, her öküzü için şahadetname 
alacak değildir. Bir defa alınca onu iki ay müddet 
kullanacaktır. Bu da köylü için bir şey değildir. Bu
nun aslı nedir, emrazı sariyeden vakti zamaniyle hü
kümetin haberdar olmasıdır. Pazar mahalli vardır. 
Bir öküz hastalanmıştır, bu öküz nereden gelmiştir? 
Ve o hastalığın menşei nedir? Bunu bilmek için mut
laka hayvanın nereden geldiğini bilmek lazımdır ve 
orada baytarımız olmayabilir. Fakat oradaki zabıta 
memuru; oradaki belediye çavuşları bu hayvanı göre
rek şayet bir şeyden şüphelenirlerse, onun şahadetna
mesini aramak mecburiyetindedirler. Derhal o köye 
gidilsin, derhal o köyde hastalık itfa edilsin. Yoksa 
birçok köyleri istila ettikten sonra hükümetin naza
rı dikkatini celp etmekle bunun hiçbir faidei ameliyesi 
yoktur. 

Bu suretle katiyen mücadele olunamaz, bu behe-
mahaî lazımdır ve kimseye angariye filan olamaz. 
Menşe şahadetnamesinin iki ay müddeti vardır. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Efendim, 
bendenizce de buradaki menşe şahadetnamelerinin 
hiç lüzumu yoktur. Müdiri Umumi Bey buyuruyor
lar ki, pazar yerine gelen hayvanların birinde bir hay
van hastalığı zuhur ederse o vakit onun nereden gel
diği belli olur. Zaten hayvan sirkatinin meni hakkın
daki kanunda, bir köyden diğer köye bile nakleder-; 
ken orada hayvanların nevini, cinsini, bilmem nesini 
havi ilmühaber götürmeye mecburdur. Şimdi bir de
fa öyle bir kanun mucibince köyden bir ilmühaber 
alınacak, bir de bunun için alınacak, iki ilmühaber 
alınacaktır. Yani bir hayvan bir inek, bir koyun gö

türmek için iki ilmühaber külfetini yükletmek doğru 
| mudur? Hayvan sirkatinin meni için kanun mucibince 
j bir defa şahadetname alıyor, artık bir ikincisine lü

zum yoktur. Eğer hastalık nereden gelmiş bunu an
lamak istiyorlarsa, hastalığın nereden geldiği öğreni
lebilir, diğer şahadetnameye lüzum yoktur. 

REÎS — Reşit Beyin bir takriri vardır, okuna
caktır? 

Riyaseti Celileye 
Otuz. birinci maddenin encümene iadesini teklif 

eylerim. 
Gaziantep Mebusu 

Reşit 
REÎS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. Bu madde de Encümene iade edil
miştir. 

Madde 32. — Muayyen zamanlarda açılacak bir
kaç vilayete şamil büyük hayvan panayırlarının zama
nı küşadı ve müddeti devamı lâakal on beş gün evvel 
İktisat Vekâletine ihbar ve buradan müsaade istihsal 
olunur. 

REÎS — Otuz ikinci madde hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 33. ^ - İktisat Vekâletince ilan edilecek ma
hallerden hükümeti mahalliyeye müracaatla müsaade 
almadan celeplerin hayvan toplamaları veya hüküme
tin müsaadesiyle muayyen mevakiden alınan hayvan
ların muayenesiz ve şahadetnamesiz imrar edilmesi 
ve ettirilmesi memnudur. 

REİS — Otuz üçüncü madde hakkında mütalaa 
var mı? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
ikinci fıkrası doğrudur. Sürüleri sevkedecekleri za
man hükümete malumat versinler, lazım gelen vesaiki 
alsınlar. Fakat köylerden hayvan toplamak için dahi 
müsaade alacaklar. Bundan ne murat ediyorlar? 

ALİ RIZA BEY (Müdiri Umumi) — Tüccar 
bir yere hayvan almak için gittiği zaman, o tüccar, 
hangi vilayette hastalık olduğunu bilmiyor. Gidiyor, 
hayvan topluyor. Evvela vilayete gitsin, ben burada, 
bu vilayet dahilinde hayvan toplayacağım diye orada 
zabıtai sıhhiye komisyonuna müracaat etsin. Oradan 
filan filan yerden alacaksın, filan ve filan yerden al
mayacaksın zira orada vebayı bakari vardır, diyecek
ler. İşin selâmeti noktasından düşünülmüştür. Yoksa 
hem tüccar mutazarrır oluyor ve hem hükümet mu
tazarrır oluyor. 
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REİS — Otuz üçüncü maddeyi reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Her nevi hayvan sürülerinin sey
rüseferleri nizamnamesi ahkâmına tabidir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 35. — Gerek hayvan ve gerek araba ile 
nakliyeciliği sanat ittihaz edenlere belediyelerce veri
len ruhsatnamelerde hayvanların eşkali dahi dercedi-
lir. 

Bu gibi sanat erbabı da hayvanlarını her altı ay
da bir defa mahallin belediye veya hükümet baytar
larına muayene ettirip, ruhsatnamelerini vize ettirme
ye mecburdurlar. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı? (Ha
yır sesleri) Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Bulaşık hastalıklı olan mevkilerden, 
o hastalığı sirayeti tabiiye ile alabilecek hayvanların 
menşe ve sağlık şahadetnameleri dahi olsa geçirilme-
meleri memnudur. Bu takdirde ancak vagonlar veya 
merakibi bahriye ve emsali dahilinde transit olarak 
imrarlarına müsaade edilir. 

REİS — Otuz altıncı madde hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Hayvanları veya hayvan mevaddını 
nakleden vagonlar, kamyonlar, gemiler, mavnalar, 
araba vesair vesait ve merakip nizamnameye tevfikan 

• I +ı 

sahipleri marifetiyle tathiratı fenniyeye tabi tutulur
lar. Muayene ve mücadele baytarları ile baytar mü
dürleri ve baytar müfettişi umumileri bu tathiratı ta
kip ve murakabe ile mükelleftirler. 

REİS — Otuz yedinci madde hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, vakit geçmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Düveli TVIüttehi-

desi Cumhuriyeti arasında 8 Eylül 1928 tarihinde mü-
nakit Muhadenet Muahedenamesinin Tasdiki Hak
kında Kanuna 183 zat rey vermiştir. 183 reyle ka
nun kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriye
ti arasında münakit Şehbenderlik Mukavelenamesinin 
Tasdiki Hakkmdaki Kanuna rey veren azanın adedi 
177'dir. 177 rey ile kanun kabul olunmuştur. 

Türk Ocakları Merkez Heyetince aktedilecek is
tikraza Maliye Vekilinin kefaleti mezuniyetine dair 
Kanuna (165) aza rey vermiştir. (165) rey ile kanun 
kabul edilmiştir. 

Şehir ve köy yatı mekteplerinin 1928 masarifi hak
kındaki Kanuna (184) rey verilmiştir. (Kanun (184) 
rey ile kabul edilmiştir. 

22 Haziran 1927 tarih ve 1130 numaralı Maarif 
Vergisi Kanununa bazı mevad tezyiîine dair Kanuna 
(167) aza rey vermiştir. (1) müstenkif, (2) ret, (164) 
kabul vardır. Binaenaleyh kanun (164) rey ile kabul 
edil mistir. 

Cumartesi günü saat on dörtte içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati; Saat : 16,55 

>m> » • 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Düveli Müttehidesi Cumhuriyeti Arasında 8 EyKil 1928 Tarllıinde 
Miin^Ot Muhaclenet Muahedenamesinin Tas tik i HakkmdaJti Kanunun Neüoei Ârâsı 

ı(Klaınjuııi (klaibiUE fadfîlirrtfişjiÜr.) 
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Mütsiöenlkjjfflıer 

Riayie lişjüiırjalk eltomayanfJar 

iMıülnlhlallan 

m 
183 
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ıSüınayyta İPaışja 
Tavlfliıkl 'Kâımtl IB. 
Ziıyaleiatfln B,. 

ItZMlR 

(Mahım^t Ceilâjt B, 
(Müimâf B.. 
Osmlamızladld IHaimldÜ B-
S)a|i1aç|oğ(lıu Şülkıriü B. 

(KİARS 
iDto, Sâ|d|rje!t)lliın) IB. 
'Hafit' B;-

K!AlSfHAlMONU 
rVfeCMt ÇalelbLL B,.. 

KlAIYISERt 
Atamjett HUmi B. 
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KIRKLARELİ 
Methin^ Nalüt fi. 
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IA38BAİSYA-
IEsa|t B i 

ANKARA 
Gazlı IMusfiafa Kemal 
rFtaışla ı(Rdstouitr4ıpr) 
Haili Fleıg. B. 
İhsan B. 
®aım|i IB» 
9a|k(iffl (BH 

ANTALYA 
Dr, IC5atrM B, 
Ra3ih Bi 

AYDIN 
Dr,, Mlaplhıajp ©,, 
IDr,, Riegk Gfe#p B. 

BALIKESİR 
A i ıŞt«u)ri B,. 
(Htayutitlfa B , 
Kâzsım Pa§)a (R.) 
'Mje(hirtî|öt ıdetylit B, 

IBEYAZTT 
Mailit B. 

BİLECİK 
9|blqa|bülmı B< 

(BOLU 
GeiMatt lÂfbfbfas B, 
Falih Rifkı B. 
ŞiükJrM B, 

(BURDUR 
IMttflafe Şöfldf B, 

ıBlURİSA 
Asaıf IB,! 
$em|iih(' IB. 

OEBELİBERIEIKET 
AÜ Rızft B, 
Avin|i fPalşa 

ÇANAKKALE 
IM'ehımleit B. 
ıSlâtmülh Rıfıaft B< 
ıSülkpüj B, -

ÇANKIRI 
RBalfi B. 
Tallâlt B, 
Zflyla IB, 

ÇORUM 
Dırj. >Mu|9&ufia B. 
lîstmfettı B, (RV.) 
(Müsnjür! B. 

PBNÎİZLil; 
Neciıp A l B, 
Yuısrf B. (,M,) 

OİYARBIEIKIR 
Akjif B. 
Ishlalki Riefelt B. 
Zeikjâi B, " 

EDİRNE 
Fıaiükj B ; I ( M . ) 

IELÂZIZ; 

'Na)k|Mettlttîn B. 

ERZİNCAN 
-M ŝltıalflaı S|a|fifıe|t B . 

IBRZURUIM 
iAihlmıelt Fliık)rji B, 
Aizfa B, 
Nkfli Altuf B, 
Naİa; B, 
TaWiO B. 

IBSKÜlStelHltR 
Dr,. ıljsım)aiiil Besilim; Paşıa (M.) 
lEjmîn IB, 

GAZİANTEP 
Aihimielt Relmz(i IB, 
Ali Oemamfl. B, 
Kılıiç A4i B. 
<Şa|h(ita| IB, 
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GİRESUN 
•Halkjty Tarçlkj IB. 
Tahfc B. 

GÜMÜŞHANE 
ıGe|m|aa Hüsnlü IB. 
Hasam: Fehmıi B. 
ı§&efvlqe(t B. ^M< 

HAKKÂRİ 
IbflajhĞim; B, 

İSPARTA 
tbıtla|h|ilt̂  B< 

İSTANBUL! 
(Aihimleıt Riadîm, B. OM.) 
Aikçöıraıaoglıu Yutsuf B. 
BehjiÇ B. (iV.) 
Dr, M i k ; B. !(V.) 
(Edip ISleKlviGlt B. 
IHayidjaut B, 
Hülsıeyiilnı .B, 

İZMİR 
Dr. Tçlvtöiık Rügfcü B. (V.) 
Hüisıejytiinj B. 
Kâimpfl. B. 
Mialbmıuit GeftM B. 
(Mlalhimtuit Esalt B. (V.) 
fMiusrtlajfıa Nedaltli B. (V.) 
iMusjtlaıfta Rjaihunsi B. (V.) 
Osantaınzadıe Haırnidıi B. 

KARS 
iBaihıa Tajlii B. 
İBedüii B. 

KASTAMONU \ 
•M. Rıtfa: B,. 
Metanet Fualt IB. 
iRaflükl B< 
VıeJet ÇeadHi B. 

KIRKLARELİ 
''Dr. FUa|t B< 
Şe^eıt B< l(M.) 

KIRŞEHİR 
LülCfli Müfit B. 
Yahya; Galiiıp B. 

KOCAELİ 
ılbılalhim B. 
'tbnalhiiınv Süreyya B. 

KONYA 
Fıiajt IB, 
Hüsnü B., 
Na|to> Hâzsıım IB. 
Nevz&t B. 
Züihıtiü B„ 

KÜTAHYA 
Geividıelt B. 
$t#1a|h|iım| B< 

MALATYA 
Dr,. Kazıl BeŞnkji B. 
Dr, Hilümii B. 
ılsırmett 'Paşa lOaşvtekfit) 
'Ma|hımtu|t NödÜm -B, = 

MANİSA 
Meftiırmelt Satara B.. !(M.) 
ıMiuslüaıfia Fevıai IB. 

(Münhi 
Bİödilk, 
C e M t a e ı k 
Salrmsıısn 

«MARAŞ 
\AMü3Jk|a|d!ir IB, ıflM.) 
ıMehimielt; B. 
Nfutneftjtümt B. 

MARDİN 
lAjbJdJüınıtezaJk; IB, 
iNuuft B1 

Yialkıujp Kaıdrji IB. 
MERİSİN 

tAfli Mükstf IB, 
ıMUĞLA 

iŞüıkirîü! Kaya B, <M.) 
Yunus Nadi fi. 

NİĞDE 
iFaülk IB, 
GaJKiip B, 
Haftt B, 

IQR)DU 
Haftiıl SaftÖctL B, 
^amjaji B. 

RİZE 
AHİ B, 
•Mit B. 
Fua|t-B< . 
Havain Gavât B, 

SAMSUN 
AMrfB. #1.) 
Eltirietm.B. 

SflfiRI! ' 
HaJil Huüaı B. 
iMalhjmplt;©. 

ıIHer) 
: 1 

•: 1 

: 1 

jSİNOP 
Röctep Ziühltü B . 
Ynisfuf Kietrr# B. 

İSÜÖVIASS; 

'Naordejüto Sadtk IB. 

'Ra|s|iirnj B, 
R e m $ B. 
Şetmfsıejtitûni B. 

TEKİRDAĞ 
-'Oedıâl Nuri B, <!M;) 

TOKAT 
IBelkjiii! İJüitfli B. 
ıSüfreyya TeVtfillc B. 
>ŞövJk& B, 

TRABZON 
Haısa^ B. '(IRV.) 
(Nefofjsjatâe ıHaım^ü B-
Süleyman Sırrı B. ^M.) 
Söflilkı B. 

jURFA 
Alili Salip B. 

YOZGAT 
İSafljilh. B, 
Süllleymjain Sum B. 
Talhlsümı B. 

ZONGULDAK 
um % <!M.)i 

Ragup IB, 

Tdn|ajb. HJlirnJi B, 

Yöfcûta 

» > • • « « 
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ıCKtamıumi' !k|a|bn| ıe)dlil)miiştür.) 

: 

JADANA 
(HRÜtajI fi. 
OOajdrii B< 
AFYON KARAHİÎSAR 

A $ B< 
Haydlar, B, 
fam B, 
İz#at Uflvıi IB. 
Rıuışan Eşflsf B, 

AKSARAY, 
Bealiım Aflalliay B. 
Kâzmm, IB. 

AIMA|S|YlAİ 
Este* Bı 
(ismail Hjaiklla B. 
(Naffiiız IB, • 

ANKARA 
Afi B< 
(Rllflatt. B|, 
Saimji B^ 

Ta(]]â|tl B< 
ANTALYA 

Haslain, Sitka B. 
lSjüfl)eıy|m|ainı ıŞsvtkteNı B, 

ARTVİN 
lAsa|mi B. 
İMlelhmföt A||i B, 

AYDIN 
Dır,. Raşjilt G a i p B. 
ıBm|in itfikiıft B, 
IMİiitlhlait B, 
TaMla B. 

BALIKESİR 
(Erata B« 
ıFalhırettltlip B< 
lîar̂ a(ill HaJsIka B, 

Âzla aıdiadji : '. 

Reye liışöiıralk. 'edtemjîar : J 

Kialblull iadleintarı : 1 
Rqd|died0n|l(er : 

Müjs|t!an|kjil£3|ar >: 

Jİ1.6 

l>84 

li84 

— 

-
Rlayie lişjtiiralk; eiümıeyıeınfllei! : 1I29, 
MüMhlallaıi , : 3! 

{Kabul Edenler) 

tMahmıat Âk|if B . 

lOsimian N|i|yfaz|i fi.: 
ISMfr B< 

(BEYAZIT 

thfilaju B., % 

'Şeflilkj B,< 
BİLECİK1 

Rlaısfijm, B. 

Bdrruts 
'Mulhülbtülnl Najzjmji B . 

B O L U 

Camül B< 
D r . Ejmlîn Oeımıall B< 

B U R D U R 

Mmsltjalflaı Şetnef B . 
ISjajlIlh, Vlaihiilt B , 

BUORJSAİ 

Altemeit Muinlim B . 

Astalf B., 
iBalkıtıaıiiıyioilotg Refıiik; fi. 

D r . (Şeflik: 'Lütfü B , 
(Mıulhlllis B^ 

iMpsltlaffia Fah|m(i B , 
M a t B. 

ÇANAKKALE 
(Mahmut B. 

ÇANKIRI 
AMutsItiafiai Abdiihiall'i'ici B. 
Zliya B, 

ÇORUM 
Dr, MUstafıa B, 
î]sim)a|I Kam(a!l! B. 
Ziya (B< 

DENİZİ^ 
Dr, Kâzımı B, 
Emlin Anslkn B. 

Haydattı Rüişjtıüj B . 

'Niadüp' Ali B , 
OİİYARBEJKİÎR 

'tsbafk KJefiöt B. 
iKâzuim, Paşja 

EDİRNE 
Faik; B., ( 

Hias/ain, Hayııii B. 
iŞalkfıır: B. 
'Zak{i Mıesult B. 

ELÂZİZ 
Haşlan Talhsiin B. 
IMıulhütltâln B, 
iMuısjtiala B. ' 

ERZİNİOAN 
Abdüii'aık B. 
.lAızjiiZi Slamiilh, B. 

I E R Z U R U İ M 

Asıilm B< 
ıNafe Aıtuıf B. 
•Nıeciiıp Asıım, B., 

ESKİŞEHİR 
AK Uaivli B, 
S a t B, 

GAZİANTEP 
Ahimleit Ramızlt B. 
•Flerji'.t IB. 
Kıflnç Ajlii B,, 
ıR<e$t B< 
Şahlinı B, 

GİRESUN 
Hadım Müfhlijttiiin, B. 
•'Şevtoeit B-

GÜMÜŞHANE 
H a l i ıNitoait B, 

İSPARTA 
Hüsleyffinı Hü|sın|ü, B, 
M'ülkıarinetm B. 
IRızıa B< 

İÇEL 
HaHc|kj( B^ 

İSTANBUL 
Dr. Ha|klkj $wm B. 
ıDr. Nutrötltikı A l B. 
Fuıajt B i 

HamıdluİaJh Suip̂ hA B. 
Hüisie|y)ijnı B. 
ihsan Paşa 
ISüirieyyla Raışja 
Tavlffik Kâmil B. 
Zi'yaieltitflnj B. 

»İZMIİR 
(BaVteır Bv( 

iMNhjrrtmt CeilM B. 
IMıuatafla Necatt B. 
Müınliff B. 
Saraçoglm ıŞüjkrü B. 

KARS! 
Ağiajoğİu Ahimjelt B. 
Dr. iSâıd|rıattliln| B.. 
IHalU)t B, 

KASTAMONU 
lOejmıal B, 
Hkısamı Fdhımi B. 

KAYSERİ 
Ahmiat Hilmi B. 
Dr Bıuntemelıin B. 
Dlr,. HalSıt B, 
Hasan Feriiit B. 
Rejş t̂ B, 
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KIRKLARELİ 
Mtehmugt N!a|h|iıt ıB. 

KIRŞEHİR 
Haŝ ılm IB. 

KOCAjELlt 
KfljliıfctagljUi Hjajkjkn IB. 
Ragııp B,, 
Rjeşfift Slaıffejt B. 
Sajlâlhlaıfltlim fi., 

KONYA 
A t a * Harnijdli IB. 
Fuıalt fi, 
Kâzinm, Hüsnü B, 
Muma Kazam, B. 
Mıuısiüalfia B. 
•Nıaürrl ıHâz;ı|mı IB,. 
Röfiiik; IB, 
Tdvffilk Ffiikıneit IB, 

KÜTAHYA 
Ismlali Haık^ B, 
Nliıy»azji Asajm (B, 
Nıurt IB, 
Rlagıp (B., 
iReöep IB, 

IMALATYA 
Ahâüjl|mpflafl|i!p B,, 

1 Yûsuf IB, 
MANİSA 

Akltf IB, 
I Babr^ IB. 

Or,, Salim Bw 
Kâlnji fi. 
KieımtyE B, 
Oamam IB. 
Yaışlar ıBs 

MARAıŞ 
Mjeihımfelt B, 

İMARDIN 
A İ Rıızfa. B, 
fofcm Rafit IB. 

iMBRiSfiN 
AHİ Mıüjnlif IB., 
iHJaiklku IB. 

MUĞLA 
Alili Naamji IB, 
Nıuftji B4 

ıNÎĞOE 
lAıttaı B , 
ıFatiık B, 

İORIDU 
Ma^aııi Falhırii B. 

: Reaali (B, 
; ŞeiMkıelt B. 

iRtZB 
; Aflli B, 
1 Âlklilf B, 
İ Âtjf B< 
| ıBsiaJt B, 
! Fuıalt B< 
; aaısiaın Oaıvt B. 

ISAMİSU^f 
: Âm B, 
- IAE Râıma B, 

Drs Asmm ıB, 
; Ettolam B, 

SİNOP 
: M i k âjsUmalU B. 

Yusuf KamlaH B. 

SîVAS 
ilhnalhlim Aflâıadıdiln B. 
Zliıyaıê ilrii B, 

ŞARKI KARAIHİSAR 
'.. itamıalffl B. 
: IMöhmıdt Emlini IB. 

Tavtik B, 

TIEKURDAĞ 
Oamâ IB, 
(Rajflk: B, 

TOKAT 
Hüısayfilnj Hüısnjü; B. 

• j TRABZON 
AlbiduÜaıh B, 
Alili ıBecffl B, 
Aır|I B, 
ıDaınjıış IB, 

URFA 
Dr. Raıfiet B., 
Feriijt GalM fi. 
Malhımımt By 

• 'Refelt B, • 
VAN 

Ha^to B, 
YOZGAT 

Haımldli B. 
SaOÜb «< 
Sü|lıeyım(a|n Sıınm B. 

ZONGULDAK 
iHJüisıniü IB< 
Raıgıp B. 
ıRjiflait fi, ' 
Mefarnıdt NalfSız fi. 

(Reye İştirak Etmiyenler) 

'ADANA 
Kömiaft fi, 
23afm}iln B, 

AFYON KARAHESAR 
iMpssa Kâzım B. 

AKSARAY 
Nıaşet fi, 

ANKARA 
Oaız|i IMkısltiaıfia Kemal 
'Fa|ş|a ı(}Re|is(iıcıulm|h|qr) 
Hafit Faıüt fi. 
thısaln B, 
ıŞaıkliın IB, 

ANTALYA 
Ahmet SâM Ifi. 
Dr, Oömıall Bı, 
Rajslilh B. 

AYDIN 
Dr„ Mlajzhıaır B. 

BALIKESİR 
Alili Şoulrii B. 
Haıyndötlim B, 
Kâzdım Paşa I(R.) 
IMdhm'elt Âkilf ©. 
Miöhim|e|t Gavot B, 

BEYAizrr 
<HaJ% B, 

BİLEjÖİK 
!İbiıta|h)ilm B. 

BİTLİS 
lÜIyiajs Sıamü IB. 
M^ritltlim B. 

BOLU 
OeMalt lAlbfbas B. 
FaJMı Rufka B, 
ı§lü|k|nü B, 

BURSA 
iSeMÜh, B-

CEBELİBEREKET 
Alili Rıızla B. 
Avınli ıPaşa 

ÇANAKKALE 
!Sialm|Ih Rıfiajt B. 
(Şülkrii B, 
iZiyia G e \ t e B, 

ÇANKIRI 
Rlifiajt B< 
Taflan B. 

ÇORUM 
Ismlelt B. (RV.) 
Müjnjiın Bi 

DENİZI İ 
'Msaızlhlaıiî Mülflilt B. 
Yuısuf B. (M.) 

DtYARIBEKtR 
Zöklâli B, 
IRÜ^IJÜ B. 

ELÂZIZ 
HÜüseoOn fi, 
iNaikyieltlIJiln B. 

ERZİNCAN 
M^üaifîa! Saiflfıeıt B. 

ERZURUM 
Ahmiejt Fikirli B, 
Atzü? B, 
iNalfîiZj B., 
Talhıaıiln B, 

OSKtSjEHJIR 
Dr,. 'îsırmail Besüm Paşa (M) 
Brr^n B, 

GAZİANTEP 
lAfö" Oamamli B., 

GİRESUN 
IHalkik Tarik B, 
Kâzaımi B, 
TaWr B, 
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GÜİMIÜŞJHANE 
öömaâ Hüsınjii İB. 
'Haslain Fahım|i İB. 
.Şa\4|öt B. ı(]M.) 

HAKKÂRİ 
İblrialhlilm; B, 

İSPARTA 
|biria|h|i|rr4 B, 

(İÇEL 
lEimlta B.H 

İSTANBUL 
Alhlmıat Rasıim B. (İM.) 
Akçioıriaoğilu Yuısuıf B. 
iBejhliç İB (V.) 
Dr. Rafiilk B. (V.) 
(Ejdiitp Sarvclt IBM 

H?aimıd|i B, 
İhsan Pıaşja 

İZMföR 
'Dır,. Tevfliik Rüşjfiü 'B. (V.) 
Hüısieiyfa B. 
Kâımll B, 
Mahmuit Eısıait iB. '(M.) 
Musltlafla Rahmli B, (V.) 
Osımanzıade Hamdi B„ 

KARS 
Balhla T a İ B,; 
Bödlrli B , (ıM,) 
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KASTAMONU 
AHi ıRiizia B, 
ıMıdhımiöt Fu|a|tlt JB, 
•Reâk B< 
VeÖ0t Çiölıabü B< 

. KIRKLARELİ 
'Dr, Fnajfc B. 
iŞjevfklet B, l(1M.): 

KIRŞEHİR 
Lüjiifli IMöfiilt İB,, 
Ylajhıya G a i p B.; 

KOCAELİ 
Üblnalhliim B, 
Ijbnajhliımı Süineyyla. ®. 
Kemlall'ötltiitm B. 

K O N Y A 
Hüısöiü B^ 
Növz|a)t B, 
Zülhlbü İB. 

K Ü T A H Y A 

'Oövıdiat B. 
Ibrlalhljmı B . 

( M A L A T Y A 
Dr . Paızaa (Bartkti Bu 
İDr, HilDmii B . 
Ishft t ıPasja ıflBaşjveJkjill) 

M)a(hımiu|t Ned im B 

(Münhı 
Bileclilk; 

Oeflaeffliîbteınefkjelt 
Salmışımı 

. 1928 C : 2 

MANİSA 
Mıdtaıelt Saihıfi İB. (M.) 
Mqsıtiafla Pöwji B. 

MARlAıŞ 
Abıdıiltoadiif: İB. <M.) 
lMİ|(lhıa|t B< 
!Nqr|e|üffilr4 B, 

MARDİN 
Ahldüjrlııaz|a|k B. 
Nu|rü B. 
Yalkıup Kadıli B, 

MUĞLA 
. Şülkınii Kayia B. (İM.) 
Yumıuıs Nadü B. 

•• JNttfîDB 
Galip İB, 
düaföt BA 

ORDU 
HajlU S*ki B., 
|s|m|alili İB, 

SAMSUN 
AMnji B, (M.) 

SİİRT 
HalM CHulllkji B. 
Mıa|hımpt B, 

SİNOP 
(Rladejp ZüihJüü B. 

ziller) 
: 1 
: 1 
: 1 

SİVİAIS 
Naamıeföfliin, S&diıık B. 
Rafomji B. 
Rasiiimi B< 
ıRampji B, 
ıŞamisiatltliıni İB, 

TEKİRDAĞ 
iOalâll Ninni B. ı(lM.) 

TOKAT 
Bakir lüıtfii B, 
Mıuıstfiafa Vasfî B, 
•Süırieıyıyla Tavîfliık B. 
Şâvıkji İB-

TRABZON 
Hasan B. ı(RV.) 
Nelblizjade Hamıdi B. 
ıSüftayımıatı Siınra B. l(IM.) 
Şeflik B, 

URFA 
Alili (Salip B. 

VAN, 
IMüMip İB., 

YOZGAT, 
Avntf B , 
Talbjsı'in B. 

ZONGULDAK 
Hajliill B. (M.) 
TulnjaJIı Hlmli B. 

Yekûn 
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22 Haziran 1928 Tarih ve 1130 No. hı Maarif Verghi Kanununla Baza Mevad Tezyilme Dair Kanumun 
Netice Ârâsı 

{Klanım ÜflalbuH ledfütoi'şjöiir.) 

ADANA 
«İmli B. 
Ktydjni B, 

AFYON KARAfHUSAR 
Ali !B,, 
Mayıdlain B< 
dizzjeit B. 
( İ M UM B. 
Rıuışan Eşınetf B. 

AKSARAY 
Kâzjıjrn, ıB1 

(AiMAISÎYlA 
İsımaıE (HiaJkıfcı B. 
iNlaflift *B, 

ANKARA 
Alili B. 
(RiiSait B, 
<Sa|m|l.(B< 
TaflâHı B< 

ANTALYA 
Haıs&jrç ıSütlkı B. 
Riatsüb B^ 
ı̂ üHeylmıaın, Şetvtkiejt B. 

ARTVİİH 
Asımı B, 
Me|hjıHe|t Afli B, 

AYDIN 
Oc. Ria# Gallilp IB. 
ıBmfln Fikirli B. 
Tar ik i B. 

'BALIKESİR 
Bmtilm B. 
Flalhneltlllta B, 
iljsımiaıitt Hadda B. 
'Mıafomleit Alkfîlf B. 

Az)aı laıdıecji 

Riaye liışlttiınalk: eıdianüieu" 

Kıalbull iadleinjliar 

Radıdadıemiliar 

MösltenJkjJfllıar 

(RJetyia lişlöiırlalk, ötmıeyıanikır 

'Miüinlhlallar 

(Kabul 

Osimlaın ıMıy)a|z|i IB< 
lSadfl|k> B, 

IBBYAIZrr 
ıthisfaım B, 
'Seldik BH 

BİLECİK 
iRlajslJm Ba 

JHİjnJŞ 
!lyla|s SJaimli B, 
)Mıu)h)i|t|tjiln Niaımli B. 

BOLU 
Oömf BM 

Dr, Elmjib Gamajl B. 
BURDUR 

'Mmstiajfla Şariaf ıB. 
iSafllh Vıalhit B< 

BURSA' 
Aihlrmöt MÜNİIE B. 
Dır, Esat B, 
Dır. -Şeflik; Lültiflı B. 
İMlulhis Bw 
Muıslüalfla Fdh|m|i B. 
Rıöfieft B, 

ÇANAKKALE 
IMıebm êliı B. 

ÇANKIRI 
IMıuısltiaJfia Abdiİhaİk B. 
Ta(fâlt. B< 
Ztoyıa B., 

ÇORUM 
Or. Mıuistlafia B< 
Mıiünlte B* , 
İZijyia B. 

DENİÎZLİ 
ıBm(iinj Arsla^ B. 
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Edenler) 

iHfayıdiarı Rıü|§|tıüi B. 
•Neaip Ali B, , 

OjYARIBlEKtR 
ifehSalk, Rıefeft B. 
Kâzaim, Pasa, 

EDİRNE 
Fıalitk, B, 
ıBaısiaın Hİajyttii IB„ 
iŞaklüH B.4 
Zjakji Mletsult IB. 

ELÂZtZ 
Hasan Ta!hs(ifa IB. 
iHüisleytimı B, 
ıM^hliıtltiîn B. 
İMıutslüalfla B, 
ıNtakjyielttito B, 

(ERZİNCAN 
Azjiz; SiaımliJh B, 

ERZURUtM 
ıNiatfi lA/tüf B. 
'Nİadjp Asam, B, 

'HSKflŞEHlİR 
AE «Mi B. 
ıSaliıt B. 

IGtAZUAflSfTBP 
Farjüt B, 
iKıillııç lAHi B, 
Reşfilt B, 
[Şajhto B, 

GİRESUN 
ŞeMkjdt B, 

GÜMÜŞHANE 
iHalKU NİlhaJt B< 

(İSPARTA 
HJüjseyjirij Hıü|s|niü BH 

'Müıkarflam, B, 
Rjz)a B-, 

tfÇBU 
Halkjkü B,, 

(İSTANBUL 
Dr. Halkjkjı ıŞtnjaısli ıPa$a 
Dr>. 'Nuınejttliın, Af B. 
Puıajt B, 
tHamdıflblh iSuphli B, 
ıHüisieyliJn B... 
Ihslaın iRaşa 
iSlüifleyıyia Paşöt 
TöMfıik KâmfiH B. 
iZiyiaıeffltiün B. 

(tZMlfcR/ 
Eöivian B, 
fMaJhımiult Oefliâl B. 
ıMıalhımı̂ t Eısiajt B., 
'MoinJLT Bi 
Sairiaçioğllu îŞüıkjnü B. 

KARİŞ 
Ağaoğlu Ahimıöt B, 
ıDır,. SâidlUöBÖta B< 

Ĥajlliıt B . 
KASmAMO'NU 

CamlaH B, 
Hasıap Fdhsmli B. 

KAYSERİ 
D»rr BHflWaın|elötliim B. 
Hasan Faıült IB. 
iRe^Jt B, 

KIRKLARELİ 
İMieltomjelt N<a|hüit B, 
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KIRŞEHİR 
Hazsro IB. 

KOCAELİ 
(Kıtaçtoğlu «lafldk, B. 
Rıaıgııp !BH 
ıRö#t iS(a|ffıett B, 

ilin IB. 

KONYA 
AhJmiet Hajmıdli IB, 
Kâziıım Hüsnü B. 
Mıuısia ıKâızıırı B. 
'Mıuısltlajfla B< 
Nailim; ıHâzıtm B. 
TöMfiik FÜkinett IB. 

KÜTAHYA 
femlaii HalkJkı IB. 
iNunft IB, 
Raig«p B. 
Reaep IB< 

jMALATYA 
Abdjüjlımıujtftıaflliıp IB. 
'Dr, Hfllmfi B, 

•Dr,. Hli|]jm|i IB. 
Vıalsrf IB., 

MANİSA 
Akjif B. 
B)a)h)r|i B. 
Dlr, Saümij IB. 
Kâınfi B< 
iKlctmlall B. 

MARAŞ 
'Mıdhimlejt B. 

MARDİN 
AfodüMeıziaik B. 
Ali Rızia B. 
Mm (Ftediüt B , -i 

iMıBR'SİıN 
A l Mütniif !B, 
Hajkikı B. 

MUĞLA 
Nurji B. 

NİĞDE 
Atla B« 

ORDU 
Hastam Perlit IB., 

(Reddet 

DENİZDİ 
Dr>. Kâzjıım B, 

Recfaji B. 
ŞeMköt B, 

•RİZE 
Ailli IB. 
Akjiif B, 
.Atıf B. 
Fulaıt B. 
Hlasiatn OaıvÖt B. 

(SAMSUN 
Adi(t IB, 
Ali R'âlnja B. 

SİİRT 
'Mlaıhlmıutt B. 

SİNOP 
Refik îısimıajl B, 

SİJVASS 
Ifdrlalhi'ım [AİUâladıdfiln, B. 
Zİi'yja|e)t(liiın IB, 

ŞARKÎ KARAHlfiSAR 
İjsımlaill IB. 
Mıeibımldt Bm|iını B. 
Tevjffik B. 

îenler) 

(ERZURUM 
Asımı IB< 

TEKİRDAĞ 
Oomİ İB. 

TOKATI! 
iHÜi|s(ey(ılm Hüjsnıüı B. 

TRABZON 
AhcMMı B. 
Alli IBladifli B, 
Arjiıf B, 
Dalmış B. 
Şelft IB, 

URIF1A 
Dr. Raıfeit B< 
Ftarfit Ceftâl B. 
Rıelfieft iB-

,VAN 
ıHalklkı B, 

YOZGAT 
Avın/i IB. 
ISâİh B, 

ZOSNGUUDAI 
Hüısnıü B, 
Riagıp B. 
R'ilfîalt B, 

(Müstenkif) 

DENİtZLj 
Mlazjhlaır MıiMliıt B. 

(Reye İştirak Etmiyenler) 

ADANA 
Kömıali ıB* 
ıZaım|iır B,, 

AFYONKARAHİİSAR 
Musa Kâzıım B, 

AKSARAY, 
Besiım iAltiaitaıy B. 
'Nlegelt Bi. 

AMASYA 
lEsajt B, 

(ANKARA 
Gazli Mlus'feaifia Kamla! 
Paşlaı (Röiaijauimlhpr) 
(FDaPSt İFlejrflt B, 

İjfııslap B, 
®alkjfe B, 

ANTALYA 
Ahimlöt Sâkji IB, 
Dr. Cemali B, 

AYDIN 
Dır. iMlaahan* B. 
Mlitihlalt B, 

'BALIKESİR 
AKİ Şuıud IB, 
ıHayineliıtlin B,, . 
Kâzııim; ıPaşıa ı(R.) 
Mdhımje|t GaMit B. 

. BEYAZIT . 
OHjajUlt B, 

BİLECİK 
/Jhm|hj:|rq B. 

ı ıBİTLIİJS 
iMiu|h|''ltft)i»q B. 

BOLU 
lOövlalt Abıblaıs B. 
ipafllh Rııfkı IB. 
'Şülkrıü, B,; 

BURSA 
Aslajf IB, 
'RaJkjterfiMcfolg Refilk B< 
ISemJJh ©,, 

CEBELİBEREKET 
Al!i Rızia BJ 
Avtnji ıPaışa, 

ÇANAKKALE 
iSajmjilh Rufaft B. 
ıŞiilkjrlü B. 
Zliıyia GeMbJâr IB. 

ÇANKIRI 
Riifolt B. 

ÇORUM 
(İİsmialI Ketmlafll B. 
İjsmjat (B. (RV.) 

DENİZLİ 
Yujsulf B, (M.) 
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DİYARBEKİR 
m. B. 

Zejk£i B. 
ERZİNCAN 

Abtiülihalk !B. 
(M'üsiöaifia Saffet B. 

ERZURUM 
Ahimftt Kikjrli B. 
;Aız)iiZ B. 
iNaifiz B. 
TatelİnlB. 

(HSKJİîŞBHÜR 
iDr. 'İjsmtaii Beşlim Baışa (M.) 
lEJmJJni B-

GAZİANTEP 
AJhmjeit Remzfı !B. 
•AHİ Oenlanli B. 

GİRESUN 
Hadim, iM'uMütlb iB. 
Hajklk; Tapk B. 
Kâbımı B. 
Taihjiln B< 

GÜMÜŞHANE 
lOeımiali Hüjsnü B., 
'Hassao Fehmii B. 
ıŞeiMkıelt B. (M.) 

HAKKÂRİ 
İİbnaihliım fi. 

ÜSPARTA 
tfbraihkn, B. 

(İÇEL 
Bmjilnj IB, 

IÜSTAN1BUL 
Alhmuöt Rasim fi. (M.) 
Aksçanaıoğlu Yusuf fi. 
iBeHiç B, (V.) 
/Dr. RieJPSk B. <V.) 

Edip Servet B. 
Harndji B. 
Haydar B. 

İZMİR 
ü r . Tevfîi'k Rüştü B. (V.) 
HüseytJrt B. 
KâimiM B, ('M.) 
'Muslfiaifla .Nscaiai B. (V.) 
'Mustafa Ralfomü B. (V.) 
Osrrtanziade Haımdıi fi. 

(KARS 
Balh& Tafla B. 
Bedıü B. (M.) 

'KASTAMONU 
Ali R a a B. 
Mehlmtet Fuiait B. 
'Rlefiilk, iB, 
V:efWt Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmjeit Mttmli B. 
Dr. HaMt B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. \(M.) 

jKlRŞBHIfcR 
Lütfli IMüflilt B. 
Yafayla. Galip B. 

KOCAELİ 
İbrfaMım fi. 
ÜlbınalhSiıms Süreyya B. 
ıKermalldaüiın. IB. 

KONYA 
iFuait B. 
Hüsnü B. 
!Nevza|t B. 
Refik B, 
Zühtü B. 

(Münht 
'Biledik 
Cebelübereket 
Samsun 

KÜTAHYA 
'Cevdet fi, 
ilbUaĵ iım B. 
'Nrytazji Asıım, B. 

(MALATYA 
Dr. Fazalt Betîkji B. 
'İsmet 'Flaşla (BajşMekP) 
IMaihlmtult :Nedj!ım B, 

IMANlİıSA 
Mdhimjat Sa'bıli B. (M.) 
îM'uı̂ teıfia: Fevzji B. 
Osman, B. 

MARİAŞ 
lAbtdöttkJadık B. (M.) 
iMtoalt B. 
NiEretötim B. 

İMARDIN 
Nuri B. 
Yalklmp Kadni: fi. 

İMUÖLA 
Ali Nazımii fi. 
'Şüjkjiıü Kaya B. (M.) 
Yuimu-s NadıBB. 

NİflDE 
•Faıiikı B., 
Ga$ip B. 
HalPt B. 

ORDU 
ıHafifil Stfıkı B. 
isrrtaüU fi. 

RİZE 
ıBaatlı B. 

iSAMSUN 
Avrıji B. (:M.) 
Dr. Asum, fi. 
ıBfchiern B. 

ılller) 
: 1 
: 1 
: 1 

SİİRT 
Haildi Huİk'i B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Keman B. 

SİVAS 
.Nleamlclildimi Sadılk B. 
R.ahimıi B. 
Raistâm, B. 
Remizi Bj 
Şamısettltıin: B. 

TEKİRDAĞ 
CejMlt Nurfi B, İ(*M.) 
ıFaliık,' B., 

TOKAT 
ıBekjilr Lüjtfli fi. 
iMıufSitta'fia, Vıaıslfli B. 
iSüjneyyia, Tteiyflik; B. 
SeVlkli B. 

TRABZON 
Ha^ar* fi <RiV.> 
iNejbüzaıdıe Hıajmrfi B. 
iSülieyım)a|n Sunu B. 

URFA 
•Ali İStajîp fi. 
IMafomıult B. 

VAN 

ıM'ünlip BJ 

YOZGAT 
Ha)m)d|i B. 
Süileymiain Sıinrı fi. 
Taihısıiin. B. 

ZONGULDAK 
Hafljifo B, (M.) 
MMümjet Nafiz; B. 
Tuinjaih HilmÜ !B. 
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Sıra Numarası : 116 

MAARİF VERGİSİ KANUNUNA BAZI MEVA0 
LAYİHASI VE MAARİF, DAHİLİYE VE 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 1 Şubat 1928 

Muamelât ıMücüıiiyieti 
r Adet : 3/532 -

Büyük Millet Meclisli 
'Riyaseti Celilesline 

1130 numaralı Maarif Vergisi Kanununa zeylen 
Dahiliye Vekâleti Celilesince 'tanzim edıilen ve îcra 
Vekilleri Heyetlinin 30 kânunusani 1928 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan: 
kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının musad-
dak sureti leff en takdim olunmuştur. 

Mufctezasınım ifasına ve neticesinin iş'ârına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim.. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
'1926 Haziranına gelinceye kadar vilâyetlerin ilk 

tedrisat maaşat ve masrafı Mektep Vergisi Kanununa 
tevfikan masraf nispetinde halka 'tevzi edilen vergi 
ile temim ©dilmekte «idi. 

Bu vergi tevziatımda muayyen bir nispet ve mat
rah mevcut olmaması yüzünden zaman zaman hemen: 
her yerde görülen adaletsizlikler bu sistemin ref'ind 
ve yenli bir kanun vaz'ı lüzumunu teyit etti. 

1926 Haziranından itibaren vilâyetlerin maarif 
maaş ve masraflarına karşılık olmak üzere Maarif 
Vekâleti tarafından teklif olunup, iktisabı, meriyet 
eden 1130 numaralı kanun tatbik edilmeye başlandı. ; 

IBu kanunun birinci ve ikinci maddelerinde her| 
vilâyette ilk tahsil çağında bulunan çocukların talim i 
ve terbiyeleri ve halk dershanelerinin tesis ve idare
si için ihtiyarı zaruri olan 'masrafların karşılığı ilk 
tedrisata mahsus akarlar hâsılatı ve muavenetlerle 
beraber memurin ve müstahdemin maaşlarımdan ke
silen % l'ler ve Sayım ve Kazanç Vergilerine azami 
% 50 Arazi ve Müsakkafat vergilerine keza azamii 
% 25 nispetinde zammedilecek kesirlerden ibaret ol-1 
inak üzere gösterilmiştir. 

Malum olduğu üzere birinci Mektep Vergisi iKa-; 
nunu tahakkuk edecek masrafa mukabil hudutsuz 
ve nispetsiz bir matrah - Alelıtlak tarh ve tevzi-esası-' 
nı kabul ettiği halde ikinci Maarif Vergisi Kanunu 
masrafın derece ve nispetlini gözetmeksizin muayyen 
ve dar nispetli bur sistem vazetmiştik'. 

1 — 

TAZYİLİNE DAİR (1/96) NUMARALI KANUN 
BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI. 

Mezkûr kanunla munzam keskilerin azami nis
petleri tayin olunurken Kazanç, sayım, arazi ve Mü
sakkafat vergilerine devlet bütçesinde muharrer ye j 

kûnu umumileri üzerinden tutarı olan mebaliğin bü
tün vilâyetler ihtiyacını toptan1 telâfiye kâfi bulundu
ğu görülerek, kesirler hâsılatından ©İde edilecek mik
tar ile ayrı ayrı her vilâyet ihtiyacımın temin olunup, 
olunmıyacağı hakkında hesap edilmediği cihetle otuz 
altı vilâyet 1927 senesi bütçelerini açıkla tanzim mec
buriyetinde kalmıştır. Nüfusunun azlığı, sanayi ve ti
caretin tamamen inkişaf edememiş bulunması ve isti
lâya uğraması gibi esbap dolâyiisliyle vilâyetlerimizden! 
bir çoklarında 1130 numaralı kanunla muayyen verj 

gi kesirleri maarif ihtiyacını karşılayamamakta bu
lunduğundan maarif teşkilât ve tesisatının kasrü tah
didine imkân buluınamıyan bu kabil vilâyetler maarifi 
(için yeni bir membaı irat temini zaruretinde kalınmış
tır. Kesrimunzam nispetlerinin tezyidine Maliye Ve
kâletince imkân bulunamadığı ve 'başkaca daimi bir 
vergi ihdası da muvafık görülemediği cihetle sahilde 
ve şimendüfer güzergâhında ticaret ve sanayii nispe
ten hali inkişafta bulunan ve Maarif kesri munzam 
nispetlerini haddi azaminin dununda aldıkları 'hal
de ihtiyaçlarını temin eden' vilâyetlerin mârrüzzikir 
bütçeleri gayri mütevazın vilâyetlere 1928 senesin
den itibaren muavenetlerini temin maksadiyle kanu
nun birinci maddesi tertip edMmıiştir. 

'Bu maddelerle varidatları ihtiyaçlarına tekabül 
edemiiyen vilâyetlerde asgari nispetinde maarif teşki
lâtı yapmak ve mevcudu idame edebilmek suretiyle 
bu vilâyetleri maarif nimetinden mahrum etmemek 
gayesi takip 'edilmiştir. 

Her vilâyet maarif tahsisatının yüzde onu Dahili
ye ve Maarif Vekâletleri emrimde mevkuf bulundu
rulmakla1 beraber bu yüzde onların başka vilâyette 
behemahal sarfı lüzumunu ifade etimemiş olmak için 
madde mukayyet olarak yazılmış bu suretle ihtiyaç 
görülen vilâyetlere mümkün olan vilâyetlerden mua
venet esası ve muavenet yapamayacak vilâyetler tah
sisatınım! da mahallerinde ipkası kabul edilmiş ve bu 
muavenetin zaman ve miktarının keyfiyeti Dahiliye 
ve Maarif Vekâletlerine bırakılmıştır. 

Kanunun ikinci maddesi, Maarif masarifi mec-
buresine birinci madde ile elde edilecek varidat dahi 
kâfi gelmeyen ve alelhusus mahdut bir kaç sene için 
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vasi mikyasta mektep inşaatına kendilerinde ihtiyaç 
ve kudret gören vilâyetler iiçkı vazolummuş ve mez
kûr maddemin tatbik ve ademıi 'tatbiki hususunda ve 
mahallin ihtiyacını ve 'ihtiyacın derecesini takdirde 
vilâyet meclisi umumileri serbest bırakıldığı gibi Köy 
Kanunu mucibince mekteplerini yapan veyahut mez
kûr 'kanuna tevfikan yapacaklarını taahhüt eden köy
ler ahalisi bu vergiden müstesna tutulmak suretiyle 
köylülerimiz muzaaf mükellefiyetlerden korunmak is
tenmiştir. 

'•Kanunun muvakkat maddesi bu senenin vaziye
tini ıslah maksadiyle vazolunmuştur. Yukarıda lizah 
olunan erbaba binaen otuz dört vilâyet bütçesinde 
zuhur ;eden ve miktarı iki milyonu mütecaviz bulu
nan açıkların telâfisi seneıi atiyeye terki kabil olmayan 
inşaatın lihrnaıl edilmemesini esasen maaşları az olan 
muallimlerin İhtiyaç içlinde bırakılmamasını temin 
için bütçelerin tevziini zarureti hâsıl olmuş ve bu 
maksatla vilâyetler bütçelerinde azami tasarrufa da
vet ©dilmek suretiyle bütçe açığı olan vilâyetler ade
di yirmiye ve açık miktar da yedi yüz küsur bin li
raya indirilebilmiştir. 

Mezkûr yedi yüz küsur bin liradan bir miktarının 
daha sene nihayetine kadar tasarrufu imkânı mah
sûs bulunmakla beraber Erzurum, Balıkesir, Bursa, 
Burdur, Tekirdağ, Çanakkale, Denizli, Diyarbekir, 
Rize, Kırklareli, Kocaeli, Gümüşhane, Maraş ve Niğ
de Vilâyetlerinde 1927 senesine münhasır ve bir defa
ya mahsus olmak üzere bütçe açıklarına âdil bir 
miktarın tevzii zaruri görülmüştür. 

ıBu maddede Arazi, Müsakkafat, Sayım ve kazanç 
vergileri esas ittihaz edilmek suretiyle tevziata muay
yen bir nispet dairesinde ve âdilâne bir surette icrası 
esbabı temin olunmak ve bu itibarla da mülga mek
tep vergisindeki tevzi esasından mümkün mertebe 
uzaklaşılmak istenmiştir. 

Türkiye 
İBüyük Millet Meclisi 6 . 2 . 1928 

Maarif Encümeni 
Karar Numarası : 8 

Esas Numarası : 1 /% 

Maarif Encümeni (Mazbatası 
1'130 numaralı Maarif Vergisi Kanununa tezyil 

edilmek üzere teklif olunup encümıenimize havale edi
len !kanun lâyihası 'Maarif Vekâleti Milli Talim ve 
Terbiye 'Reisiiyle Dahiliye Vekâleti İdarei Mahalliye! 
Vilâyâ't Müdürünün huzuriyle tetkik olundu. j 

İlk tedrisatın bütün memleket evlâdına teşmili za
rureti muvacehesinde okutulabilen çocuk miktarının 
mevcut etfıale nazaran ancak, üçte bir derecesinde 
olduğunu ve bu gayri kâfi müessesatta dahi muallim 
maaşlarının bir çok mahallerde tediyesine limkân bu
lunmaması hususatını nazarı dikkate alan Encümeni
miz işbu 'kanunun tasvibi zaruretini esas itibariyle 
kabul etmiştir. 

Ancak, birinci maddenin şekli tahriri maksadı eda 
etmediği anlaşıldığından (tahsıisatın yüzde onunu tef
rik) fıkrasına bedel '(Maarif bütçesine koyduğu tah
sisata yüzde on zam ederek) ifıkrası ikame edilmiş ve 
mezkûr madde bu veçhile tadil olunarak daha va
zıh bir şekle konulmuştur. 

Kezalik ikinci maddede yevmiyeyi veremıiyecek 
halde olduklarına vilâyet merkezlerinde ancak vüâ-
yetlerce ve kazalarda idare heyetlerince 'karar verilen
ler hakkında dahi muafiyet ilâvesi muvafık görüle
rek lâyiha bermuoibi havale Dahiliye Encümenine 
tevdi olunmuştur. 

Maarif Encümeni 
Reisi 

istanbul 
Nurettin Ali 

Kâtip namına 
Balıkesir 

İsmail Hakkı 
Aza 
Sivas 

Şemsettin 

Aza 
Kocaeli 

Mazbata 
Muharriri 

Sivas 
ibrahim ATââttin 

Aza 
İzmir 

Osman Zade ıHamdi 
Aza 
Ordu 

Muhalifim 
Hamdi 

Kılıçoğlu Hakkı 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Karar Numarası : 22 
Esas Numarası : 1 /96 

16 . 2 . 1928 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
iRiyasetıi Ceİileye 

'Tl'30 numaralı Maarif Vergisi Kanununa tezyil 
edilip, encümenimize havale olunan 'kanun lâyihasiy-
le Maarif Encümenimin işbu kanunda yaptığı tadilât 
ve esbabı mucibe mazbataları Dahiliye ve Maarif 
Vekilleri hazır olduğu halde encümenimize müzakere 
ve tetkik olundu. 
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Vekil 'Beyefendilerin verdikleri (izahattan ve cer-
yan eden münakaşattan şu neticeye varılmıştır ki: Vi
lâyetlerin ilk tedrisatta maıaış ve masraflarının tadıl 
ve tevziinde bir nispeti adile gözetilmek ımalksadiyle 
mevkii meriyete konulan '1130 numaırali kanunda mu
harrer kesrimunzamiların, azami nispetleri tayin olu
nurken 'Kazanç, Sayım, \Airazi ve Müsakkafat vergi
lerinin devlet 'bütçesinde muharrer yekûnu umumile
ri nazarı dikkate alınarak ayrı ayrı her vilâyetin his
seleri hesap edilmemiş olma'sından nüfusu az ve ikti
sadiyatı mahdut olan otuz altı vilâyetin maarif büt
çeleri açıkla tanzim olunmuş ve Cumhuriyet vatanı
nın her köşesinde tamimi maarife ve 'bilhassa ilk ted
risat temellerini vaz ve takviyeye mecbur olan Maa
rif Vekâletinin Iher sene tevsii ve tensik (ettiği Mual
lim mekteplerinden mütezayit bir nispette yetiştire
rek vasati ve Şarki Anadtoluya göndermekte olduğu 
muallimlerin maaşatı mahalleri mıaarif bütçelerinden 
veriememiş ve en ziyade maarif teşkilâtına muhtaç 
olanı o vilâyetlerde iilk tedrisat faaliyeti atalet ve aka-
meibe doğru sürüklenmeye başlamıştır. Maarif Vekâle
ti vilâyetlerin irfan ihtiyacını nazarı dikkate alarak 
her sene yetiştirdiği muallimleri em ziyade ihtiyacı 
olan yerlere tayin ve 'izamı etmek) ıztıırannda bu-* 
lunduğu cihetle viâyetfer kenidi maarif bütçelerini; 
ne kadar vasi tutsalar binnetice ve bermucibi kanun 
vekâletçe tadilâta tabi tutulacağından nüfusu kesif ve; 
iktisadiyatı nispeten yüksek 'olan vilâyetlerin Maarifi 
Vergisi hâsılatından kendi ihtiyaçları fevk!ihde görü-j 
rülen aksamından nispeten muhtaç olan vilâyetler; 
maarifine muavenet •imkânı hâsıl olacak ve bu suretle ı 
memleketimizin her tarafı nuru irfandan mahrum; 
edilmemiş olacaktır. 

İşte bu cihetleri nazarı dikkate alan ve umumi 
bütçeden muavenete imkân bulunmamış ve yeniden 
daimi bir vergi ihdası da muvafık görülememek yü-. 
zündenı işbu mevaddı müzeyyelenin tanziminde zat 
ruret olduğunu gören encümenimiz teklif olunanı 
mevaddı m'üzeyyeleyi ve maddei muvakkateyi ekseri
yetle kabul etmiş ve bu müzeyyel mevad ile mükelle
fime yeni'den bir miktar tarh ve tevzii değil, 11130 nu
maralı kanunla her vilâyet hissesine düşen hissed maa
riften yüzde onunun Dahiliye ve Maarif Vekâletleri 
emrine ıtefrilki istihdaf olunduğu cihetle Maarif En
cümeninin 'birinci maddede yaptığı tadilâtı red İle 
hükümetim teklifi veçhile maddeyi aynen ve ikinci 
madde ile kastedilen tevsii maarif kaziyesini sırf Vi-i 
lâyet meclisi umumilerinin reyine bırakmak ve yol mü-i 
kellefiiyetinin tezyidi gibi, bir mana çıkarılmasına ma- J 

hal verilmemek için ikinci maddeyi bazı tadilât ile 
kabul eylemiştir. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 

Ali Münlif 
Encümen mazbata mu
harriri matraha zam esa
sı kabul olunmamasına 
göre muallim maaşlarının 
bilâ teehhür ve muntaza
man tediyesi bu lâyiha 
ile de temin edüemiyece-
ğinden İdarei Hususiye! 
Vıilâyat Kanununun ruhu
na muhalif olan bu mad
delere taraftar değilim. 

Abdülmüttalüp 
Bu Mazbata Muharriri' 

'Kâtip 
Kars 

Aza 
Ankara 
Talât 
Aza 

Ali Rıza 

Aza 
Eskişehir 

Sayit 
Aza 
Kars 

Baha Tali 

Reis Vekili 
Muhalifim 

Tansan 

Aza 
Adana 
Hilmi 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 
Ordu 
ismail 
Aza 

Aydın 
Emin Fikri 

Aza 
Niğde 
Gaip 

Aza 

ıBiırinci madde idarei hususiyelerin vaziyetini ihlâl 
ve vilâyetlerin idarei hususiye muamelâtmdaki tevsii 
mezuniyet esasına münafiidir. IBirinci maddenin baş
langıcındaki fıkra idarei umumiyeye ait bir vazifeyi 
idarei hususiyelere tahmil etmektedir. Her vilâyet 
maarif hususunda kendi ihtiyacının ancak yüzde yir
misini temin edebilmiştir. Ve yüzde seksen gibi azim 
ihtiyaçlarını teminden aciz iken, vekâlet emrine diğer 
vilâyetlere muavenet olarak tahsisat ayırmalarına im
kân yoktur. Evvelce ilk ımıafflim mektepleri ıkışaası 
karşılığı olaırak bu verginin yüzde onu kanunu mah
susla vekâlet emrine verilmiştir. Bu teklifle yüzde on 
kabul olunursa vilâyetler maarif tahsisatının yüzde 
yirmisi ellerinden alınıyor. Esasen tahakkukat nispe-
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tinde 'hiç bir verginin tahsilline de İmkân yoktur. 
Tahsil noksanı dahi nazarı itihare alınırsa idarei 
hususiyelerin ne kadar müşkülât içlinde kalacakları 
tezahür eder. Sıhhiye Encümenince kabul olunup, 
Dahiliye Encümenin© gelen iki tekliften dahi birisi 
idarei hususiyelere tahsis olunan bir varidatın vekâ
let emrine alınmasını diğeri de tahsisi varidatı muta-
zammınidır. iBu iki teklifde nazarı ütubare alınarak mu
hakeme edilirse ddarei hususiyeler tamamen muattal 
bir hale gelecektir. Binaenaleyh bu teklif mevzuatı 
esasüyemize münaifidir, aleyhindeyim. 

Antalya 
Rasttı 

Aza 
İdarei Viliâyat IKamumuna muhalif olduğundan bi

rinci maddesine muhalifim. İkinci maddesine amele 
yevmiyesi on iki günü geçmezse muvafıkım; geçerse 
muhalifim madde] muvalkkateye muvafıkım. 

Rize 
Atıf 

Aza 
İdarei mahalliye hukukunu muhil ve «Tefriki va-

zaif» esasına mugayir olduğundan muhalifim. 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
İtirazatım vardır. 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 
Aza 

İşbu kanun Dahili Nizamnamenin otuz yedinci 
ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun da 91 moi madde
lerine tevafuk etmediğinden . 

Muhalifim * Muhalifim 
Zonguldak Giresun 

Mehmet Rıfat Hacim Muhittin ' 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata 'Numarası : 60 / 
Esas Numarası : 1/96 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Oelleye 

1130 numaralı IMaarif Kanununa tezyil olunmak 
üzere Başvekâletten varit olup, Maarif, Dahiliye ve 
Bütçe Encümenlerine havale buyurulan kanun lâyi
hası ve esbabı mucibesiyle bu baptaki Maarif ve Da
hiliye Encümenleri mazbataları Dahiliye, Maliye ve 
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I Maarif Vekilleri hazır oldukları 'halde mütalaa ve 
I tetkik olundu. 
I Alınan malumattan anlaşMldığlna göre 13 > Nisan 

13*41 tarihli ve 616 numaralı Mektep Vergisi Kanu
numda mevcut tevzi usulünün tatbikattaki adaletsiz
liği yüzünden lağviyle yerine ikame olunan 1130 mı-

I maralı kanun mucibince ihdas edilen müsakkafat, sa
yım, kazanç ve arazi vergileri üzerine mevzu Maarif 

I kesri munzamları yekûnu umumisi vilâyetlerin 1927 
maarif bütçeleri yekunu olan 16 000 000 lirayı tuta-

I bildiği halde ayrı ayrı vilâyetler hesap edilince bu 
kesini munzamlar bazı vilâyetlerin - Artvin, Aksaray, 
Amasya, Antalya, Aydın, Edirne, Ordu, Erzincan 
Erzurum, İsparta, Elâzığ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, 
Burdur, 'Bilecik, Tekirdağ, Çankırı, Çanakkale, Ço
rum, Denizli, IDiyarbekir, (Rize, Sinop, Şebinkarahi-

I sar, Trabzon, Gaziayıntep, Kara, Kırklareli, Kastamo
nu, Konya, Kırşehir, Kayseri, (Kütahya, Gümüşhane, 

I Giresun, Maraş, Manisa, Muğla, Malatya, Niğde -
I maarif bütçejerini kapıyamam!iş ve bu sebeple hü

kümet bu kanun lâyihasını tanzime ve Meclisi Âliye 
şevke mecbur olmuştur, 

Gerek, her sene mekteplere müracaat eden mecbu
ri tahsil yaşındaki çocukların tahsil ihtiyacını, ge
rek memleketlin iktisadi ve mali kabiliyet ve taham
mülünü uzun uzadıya münakaşa eden encümeniniz 
bazı tadilâtla bu kamun lâyihasını- Heyeti Celileye 
takdim ederken, bu, ihtiyaçla kabiliyeti telif edici esas
lı bir tedbirin hükümetçe düşünülmesi lüzumunda da 
müttefiktir. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi nispeten az bir 
varidat temin etmssine mukabil tatbikatta bir çok ka
rışıklıkları da mucip olacağı mülâhazasiyle kabul 
olunmamıştır. 

İkinci maddeye göre, üç amele yevmiyesi' nispe
timde alınacak vergi ile temin olunacak varidat 
'2 500 000 lira hesap olunmuş ise de bazı vilâyetlerim 
bunumla, da maarif bütçeleri açıklarını kapayamaya-
cakları hilhesap anlaşıldığından bu vilâyetler meclisi 

I umumilerime vergi nispetini dört yevmiye miktarına 
iblağ edebilmek salâhiyetini vermek üzere hüküme-
itin teklif indeki ikinci maddede mevzubahis üç yev
miye dörde iblağ olunmuştur, 

Yukarıda bilmünasebe arz olunan mütalaa dola-
yısiyle bu tedbirin de vaziyeti esaslı bir surette ıslah 
edeceğine kani olmayan encümen müttefik olduğu 
esaslı tedbir bulunması temennisinin 1928 senesi zar
fında hükümetçe bir kanun şeklinde Meclisi Âliye tev-

| diine intizaren bu mükellefiyeti 1928 senıesıiınıe hasrü 



kasre'fcmeyi de -muvafık gömüştür. Ancak, bedene^ 
ifa olunacak hizmet olduğu ve mükelleflerden bazik-) 
rının da nakden edayı mükellefiyet edemiyecek vaj 
ziyette bulunduğu düşünülerek bunlardan behema-j 
hal nakit istemek münasip mütalaa edilmemiş ve 
madde !bu cihetten dahi tadilen kabul edilmiştir. 

(Muvakkat maddeye gelince: Dahiliye ve Maarif; 
Vekâletlerince kanun metnlinde de işaret olunduğu; 
veçhile 'inşaatı ıtevkif etmek, münhallerden istıifadı 
eylemek gibi tedbirlerle maarif bütçelerinde 1927 se 
nesi zarfında mümkün olabilen bütün tasarruf atta ya-j 
pıimış olduğu halde yine bazı vilâyetlerin 1927 mâa-j 
rif bütçeleri açıklarını kapamak kabil olmamıştır] 
Kanun maddesinin metninde .tadat olunan bu vilâyet-j 
ler için »bu seneye mahsus olmak üzere bütçe açıklan 
rımı kapamailarmı teminen muvakkat maddenin kabu-l 
l'ün-ü encümeniniz zaruri görmüş ve bu maruzat dai-
resinde tadilen hazırlananı kanun lâyihasının Heyet* 
CeMleoin nazarı tasvibine arzına karar vermiştir. 1927) 
senesine ait olan hükümde müstaceliyet derkâr oldu
ğundan müstacelen ve tereihan müzakeresine rnüsaa-: 
de buyuraknası maruzdur. 18 Nisan 1928 

Reis 
Edirne 
Şakir 

Mazbata Muharriri 
Gazjayıntap 
AK Cenanıi 

Aza 
Ankara 

Mehmet Rifiat 
Aza 

Erzurum 
Nafi Atuf 

Aza 
Elâziz 

Hasanı Tahsin 
Aza 

Tokat 
Şevki Bey 

imzada bulunmadı 
Aza 

Kırklareli 
Mehmet Nabjt IBey 
imzada bulunmadı 

Aza 
Yozgaıt 

Muhalifim 
Süleyman Sırrı 

Reis Vekilli 
Burdur 
Vahit 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Aza 
Aydın 

Mühendis Miithat 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Bursa 
Muhsin 
Aza 

Samsun 
Adi 

Aza 
Niğde 

Mehmet Atâ 

Aza 
Sivas 

Muvakkat maddemin son fıkrasının bu tevzialt 
aırazi, müsakkafat, sayım ve kazanç vergilerine bilu
mum mükellefleri ilcin müsavi bir nispette zam' sure
tiyle icra ve tahsilat idaırei hususiye vesaitiyle ifa olu
nur suretinde olması mütalaasındayım. 

Remzi 

Hükümetlin Teklifli 
1130 numaralı Maarif Vergisi Kanununa müzeyyel 

Kanun 
ıMaidde 1. — Her vilâyet umum memleketin' ipti

dai tahsil masarifi karşılığı olmak üzere, maarif için 
bütçesiine koyduğu taihsisatın yüzde onanu tefrik ve 
bir fasih mahsus halinde 1928 senesinden itibaren büt
çelerine vazetmeye mecburdur, 

Dahiliye ve Maarif Vekâletleri işbu, faısıldaki me-
baliği memleketin! ilk tahsili ihtiyacına1 göre mahal
lerinde ipkaya veyahut diğer vilâyetlere tevzie me
zundurlar. 

Madde 2. — Varidatı bütçelerinde maarif hlidema-
tına mühtas masarife kâfi gelmeyen vilâyetler mec
lisi umumilileri yol mükellefiyetine tabi efrattan yol 
Mükellefiyeti Kanununun altıncı maddesi mucibin
ce tespit edilen azami üç amele yevmiyesi muka-' 
bili olarak alınacak vergi ile, bütçe açıklarını telâfi 
ederler. Köy Kanunu mucibince mekteplerini yapanı 
veyahut aynı sene zarfında yapmayı deruhte eden 
köyler bu vergiden muaftır. # 

Madde 3. •— işbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — işbu kanun icrasına icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Muvakkat Madde — 1130 numaralı kanunun 
1, 2 noi maddelerinde ta'dalt olunan vergilerle ve büt
çelerinin diğer aksamınidaki tasarrufat dle mahalleri 
maarif mecburi masraflarını temin edemıiyen Erzu
rum, IBalıfcesir, ©ursa, Burdur, Tekirdağ, Çanakkale, 
Denizli, Diyarbekir, Rize, ıKırklarelli, Kocaeli, Gü
müşhane, Maraş, Niğde vilâyetleri 1927 senesine 
münhasır ve bir defaya mahsus olmak üzere bütçele
ri maarif açıklarına muadil bir miktarı tevzi ve oiba-
yet edeblkter, 

ilşbu tevziatta arazi, müsakkafat, sayım ve ka
zanç vergileri esas ittihaz ve tahsilat idareli hususiye 
vesaitiyle icra olunur. Tevziat ve tahsilatın, sureti ic
rası Dahiliye Vekâletince tanzim edilecek ıbir tali
matname ile;tayin olunacaktır. 30 Kânunusani 1928 

Başvekil Adiliye Vekili 
ismet Mahmut Esat 
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Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdüllhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevlit Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

İktisat Vekili 
Mustafa Rahmi 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 
Maliye Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Nafiia Vekilli 

Behiç 
Sıhhiye ve Muavenet 

Iç'timaüye Vekili 
Doktor Refik 

Maarif Encümeninin Tadili 
1130 Numaralı Maarif Vergisi Kanununa 

Müzeyyel Kanun 
<BMnci Madde — Her vilâyet umum memleketlinin 

iptidai tahsil masarifi karşılığı otaak üzere masarif 
için bütçesine koyduğu tahsisata % 10 zammederek 
işbu zammı 'bir faslı mahsus halimde 1928 bütçesinden 
'İtibaren bütçelerime vazetmeye mecburdur. Dahiliye 
v,e Maarif Vekâletleri işbu fasıldaki mebalttği memle
ketin ilk tahsil İhtiyacıma göre mahallerimde »ipkaya 
veyahut diğer (vilâyetlere tevzie mezundurlar. 

İkinci Madde — Varidatı bütçelerinde maarif hi-
dematına muhtas masarife( kâfi gedmeyen vilâyetler 
meclisi umumileri yol mükellefiyetine tabi efrattan 
Yol Mükellefiyeti Kaınununun altıncı maddesi muci
bince tespit edilen azami üç amele yevmiyesi mukabi
li olarak alınacak vergi ile bütçe açıklarını telâfi eder
ler. Köy Kanunu mucibince mekteplerimi yapan ve
yahut aynı sene zarfında yapmayı deruhte eden köy
ler halkı ve bu yevmiyeyi veremiyecek halde olduk
larına vilâyet merkezlerinde encümeni vıilâyetlerce 
ve kazalarda idare heyetlerince karar verilenler bu 
vergiden muaftırlar. 

Üçüncü Madde — Aynenı kabul edilmiştir. 
Dördüncü Madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Muvakkat Madde — Aynen Kabul, edimaştıir. 

Dahiliye Bncümenıinlin Tadili 
ıDirinai Madde — Her vilâyet umum memleketin 

iptidai tahsil masarifi karşılığı olmak üzere maarif 
içim bütçesine koyduğu tahsisatın % 10 nu tefrik ve 
bir faslı mahsus halinde 1928 senesinden itibaren 
bütçelerime vazetmeğe mecburdur. Dahiliye ve Maa
rif Vekâletleri işbu fasıldaki mebaliği memleketin 
ilk tahsil ihtiyacına ©öre mahallerinde ipkaya veya
hut diğer vilâyetlere tevzie mezundur. 

İkinci Madde — Varidatı bütçelerinde Maarif hi-
dematısnıa mahsus masarife kâfi gelmeyen vilâyetler 

meclisli umumlileri liısterlerse yol mükellefinin üç gün
lüğü nispetinde alınacak vergi ile bütçe açıklarını ka
payabilirler. Köy Kamunu mucibince mektepleri ya
pan veyahut aynı sene zarfında yapmayı deruhte eden 
köyler halkı ve bu yevmiyeyi veremiyecek halde ol
duklarına vilâyet merkezlerinde encümeni vilâyetlerce 
ve kazalarda idare heyetlerince karar verilenler bu 
vergiden muaftırlar. 

Bütçe Encümenimin Tadili 
22 Haziran 1927 tarihli ve 1130 

Numaralı Maarif Vergisi 
Kanununa bazı mevad tezyiline dair kanun lâyi

hası. 
'Birinci Madde — Maarif vergisi hakkındaki 22 

Haziran 1927 tarihli ve 1(130 numaralı kanunda muay
yen vergilerin haddi azamisini aldıkları halde vari
datı bütçelerinde maarif hizmetlilerine muhltas masa
rife kâfi gelmeyen vilâyetler meclisi - umumileri bu 
masarife karşılık olmak üzere Yol mükellefiyeti hak--
kındaki 19 kânunusani tl'341 tarihli ve 542 numaralı 
kanun mucibince mükellef olanlardan mezkûr kanuna 
tevfikan, tayin edilecek azami dört yevmiye miktarın
da bir vergi tarh ve cibayetine mezondurlar. 

!Bu vergiyi bedenen ifa etmek isteyen mükellefler 
meclisi umumiler karariyle maarif inşaatında çalış
tırılabilirler.- Maarif inşaatı olmadığı surette sair ida-
rei hususiye inşaatında çalıştırılmaları caıiz ise de bu 
takdirde yevmiye istihkaklarla» maarif hesabına va
ridat kaydı müktaziidir. 

İkinci Madde — Bu kanun 1928 senei maliyesine 
münhasır olmak üzere neşri tarihinden muteberdir. 

lüçüncü Madde — 'Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Muvakkat Madde — 22 Haziran 1927 tarihli ve 
1130 numaralı Maarif Vergisi Kanununda muayyen 
vergilerle ve bütçelerinin diğer aksamımdaki tasarruf
larla 1927 senesi zarfında mahalleri Maarif mecburi 
masraflarını temin edemiyem Erzurum, Balıkesir, Bur
sa, 'Burdur, Tekirdağ, Çanakkale, Denizli, Diyarbe-
kir, Rize, Kırklareli, Kocaeli, Gümüşhane, Maraş, 
Niğde vilâyetleri meclisi umumileri 1927 senesine 
münhasır ve bir defaya mahsus olmak üzere bütçeleri 
maarif açıklarına muadil hür miktarı tevzi suretiyle 
cibayete sâlahiyattardırlar. IBu tevziatta arazi, müsak
kafat, sayım ve kazanç vergileri esas ittihaz ve tahsi
lat idaırei hususiye vesaitiyle icra olunur. 
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STAJDA BULUNAN EMSALLERİ MİSİLLÛ B^ÜL ÂZIM RÜTBE VE HUKUKİYLE STAJA TABİ 
TUTULARAK İHTİYAT ZABİTLERİ VE İHTİYAT ASKERİ MEMURLARI KANUNUN ŞÜMULÜN
DEN HARİÇ ADDEDİLMELERİ LÂZIM G E I # G ELMİYECEĞİNİN TEFSİRİ HAKKINDA (3/97) 
NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE ]^ÜD AFAAİ MİLLÎYE VE SIHHİYE ENCÜMENİ 

MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Muamelât 27.2.19J28 

Müdiriyeti 
Mukarrerat Şubesi 

Aldet 
6/1011 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiiesine 
Mekteplerini veya Tnp Fakültesini bitirdikleri hal

de bazı esbap dolayısiyle staja iştirak edememiş olan 
tabip, baytar, eczacı ve diş tabiplerinin elyavm sltajda 
bulunan emsalleri misillû mülâzım rültlbe ve hukukice 
s'taja talbi tutularak 1076 numaralı kanunun şümulün
den hariç addedilmeleri lâzım gelip, gelmiyeceğiııin 
tefsiri hakkında Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesin-
den yazılan 21,2.1928 'tarih ve 227/2148 numaralı tez
kerenin müsaddak sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına r(rii-
saade buyurulmasını rica eylerim, öf endim. 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinin 21.2.1928; 
tarih ve 1/277-2148 numaralı tezkeresi suretidir: 
Tıp Faikültesini ikmal eyleyen sivil talebe veya .ec

nebi memleketlerde ikmali tahsil eden Türk etibba-
nın 438 numaralı kanuna göre ve eczacı, dişçi ve tjay-
tar mekteplerinin ikmal eyliyenlerin, mezkûr kamjına 
müzeyyel 351 numaralı kanun ahkâmına tevfikan, 
Müdafaai Milliye Vekâletince tensip kılınacak mües-
sesatı sıhhiyede mülâzım rütbe ve muhassasatiyle! bi
rer sene staj yapmaları lâzım gelmektedir. İşbu; iki 
ikamın, 9 Kânunuevvel 1927 tarihinden itibaren ırçer'î 
olan İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hak
kındaki 1076 numaralı kanun ile ilga edilmiştir, hal
buki 1076 numaralı kanunun mer'iyeti tarihinden eWel 
mekteplerini veya tıp fakültesini bitirmiş olduran 
halde staja celp ve iştirak edememiş tabip, baytar, 
eczacı ve diş tabipleri vardır. Bunların staja işltârafc 

edememeleri ise ihtiyarlarında olmayan muhtelif es
bap ve avamile müptenidir. Şöyleki, bazıları hükü
metçe görülen lüzum üzerine fennî mücadeleye me
mur edilmişlerdir. Bazıları dahi staja celplerine inti-
zaren maişetlerinin temini zımnırada memleketin me-
vakii mütelifesine dağılmışlardır. Diğer bir kısım da 
Staja celpleri hakkında verilmiş olan umumî emrin 
hem tevellütlüleri silâh altında bulunanlara ait bulun
duğu zanniyle çağrılmamışlar veya 9 Kânunuevvel 
1927'den daha evvel müracaat ettikleri halde nereye 
sevkolunacaklan hakkındaki iş'âr ve istişârdan dolayı 
staja iştirakleri teehhür etmiştir. Bundan dolayı işbu 
ademi iştirak keyfiyeti herhangi bir davet vukuuna 
ademi icabet şeklinde olmadığı gibi, mezkûr iki ka
nunun kendilerine bahşettiği hukuk ile 1076 numaralı 
kanunun tahmil eylediği hizmet arasında aleyhlerine 
olmak üzere büyük fark vardır. Haltta, sınıf arkadaş
larının bir kısmının 9 Kânunuevvel 1927 tarihinden 
evvel gelerek staj kanunundan istifade eylediği halde, 
bu tarihten sonraya kalmaları hasebiyle Staj Kânunu
nun bunlara teşmil edilmemesi, bu sınıf mezunlarına 
ayrı ayrı iki muamele yapılmasını mucip olacaktır. 
1076 numaralı kanunun, muvakkat maddesinin <B) 
fıkrasında Staj Kanununun neşrinden evvel mektep
lerden çıkanların silâh altına çağırılmayan sınıf ar
kadaşlarına da, çağrılanlar gibi aynı hukuku tanımak
ta olmasına kıyasen, 9 kânunuevvel 1927 tarihinden 
evvel mekteplerini ikmal edip, bazı esbap dolayısiyle 
henüz staja gönderilmeyenlerin de, elyevm sltajda bu
lunan emsalleri misillû mülâzım rütbe ve hukukiyle 
staja tabi tutularak 1076 numaralı jkanunun dairei şü
mulünden hariç ^addedilmeleri lâzım geleceği mü
talaa edilmekte isede, bu şekli muamele kanunu tefsir 
mahiyetinde görüldüğünden keyfiyetin tefsire şevki 
hususuna müsaadei samilerini arz ve rica ederim efen
dim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Aibdütıalik 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 14.3.1928 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Karar No. : 27 

Esas No. : 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tıp Fakültesini ikmal eyleyen sivil talebe veya 
ecnebi mekteplerde ikmali tahsil edenTürk etibbamn 
ve eczacı, dişçi ve baytar mekteplerini ikmal eyliyen-
lerden bazı esbap dolayısiyle staja iştirak edememiş 
olanların elyevm stajda bulunan emsalleri misillû 
mülâzım rütbe ve hukukiyle staja tabi tutularak 
1076 numaralı kanunun salhai şümulünden hariç ad
dedilmeleri lâzım gelip gelmiyeceğinin tefsiri hakkın
daki Müdafaai Milliye Vekâletinin tezkeresine atfen 
27.2.1928 tarih ve 6/10111 numaralı Başvekâleti Celi-
lenin Encümenimize havale buyurulmuş olan tezkeresi 
ve merbutu mütalaa ve tetkik olundu. 

Müdafaai Milliye Vekâletinin merbut tezkeresinde 
serdedilen esbap encümeninizce de varit görülerek ih
tiyarları haricinde muhtelif esibap ve avamil dolayı
siyle emsalleriyle aynı zamanda staja iştirak edememiş 
bulunan mevzubahis sivil etifoba, eczacı, dişçi ve bay-
'tarların 9 Kânunuevvel 1927 tarihinden evvel mektep
lerini ikmal eden ve elyevm stajda bulunan emsalleri 
misillû 1076 numaralı kanunun muvakkat maddesinin 
i(B) fıkrası delaletiyle 438 numaralı etibbamn hizmeti 
mecburesi hakkındaki kanun ahkâmına tabi tutulma
ları lâzım geleceğinin tef siren tespitine karar verildi, 
arz olunur. 

Reis • 
Kütahya 

(Riecıep; 

iA#ai 
'Bnzfitaıaam 

. 'Azlet Sûımlih Bey 
i((HCinji ümmda, bıuflutımiadiı.) 

(Aza 
ıBoflu 

Oamft-

îMlazfbiaıtıa Miuha|r|i$rli 
Isjfiaöibu! 
• llhsıam 

•' (Aza 
IBumsla 
Esat 

İAizfa 
fBjfljedik! 
RasM 

Sıhhiye vö Muaveneti 
''töt'ilmjaflye Reddi n|a|mııın|a 

Eirzujrtunı, 
iOtoklOon Ahlmelt Fik$ 

Kâüp. 
iAıydiıin; 

Reşıilt ıGajKıp 
Az» ı 

Doktor Refik 
lABfl 

Kaysielrlî 
Halüt Mazhar 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Mlaz-haita IMıuhıaınrM 
Erzpnum 

tAhmıelt (Fıiiklrii 

\Am 
Kayisterji , 

Doikîtor Burtıöirıiötto 
ıAza 

Emlira Om& 
'Aza 

Tokjalt 
Hüjsftyitii HÜjsjıjü 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 16.4.1928 
Sıhhiye vö Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni 

Karar No. : 9 
'Esas No. : 3/97 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tıp Fakültesini veya mekteplerini bitirdikleri hal
de ihtiyarları haricinde muhtelif esbap ve avamil do
layısiyle staja iştirak edememiş olan tabip, baytar, diş 
tabibi ve eczacılarım elyevm stajda bulunan emsalleri 
misillû mülâzım rütbe ve hukukiyle staja tabi tutula
rak 1076 numaralı kanunun şümulünden hariç adde
dilmeleri lâzım gelip gelmiyeceğinin tefsiri hakkındaki 
Müdafaai Milliye Vekâletinin tezkeresine atfen yazı
lan 27.2.1928 tarih ve 6/1011 numaralı Başvekleti Ce-
lilenin tezkeresiyle merbutatı ve Müdafaai Milliye 
Endümeninin mazbatası mütalaa ve tetkik olundu. 

Müdafaai Milliye Vekâletinin tezkeresinde serde
dilen esbap encümenimizcede muhik görülerek bazı 
esbap ve avamil dolayısiyle emsalleriyle aynı zaman
da staja iştirak edememiş olan mevzubahis sivil etıb
ba, baytar diş tabibi ve eczacıların 1076 numaralı ka
nunun muvakkat maddesinin (B) fıkrası delaletiyle 
438 numaralı kanun ahkâmına tabi tutularak 9 Kâ
nunuevvel 1928 tarihinden evvel mekteplerini ikmal 
eden ve elyevm stajda ıbulunan emsalleri gibi mülâzım 
rütbe ve hukukiyle staja tabi tutulmaları ve 1076 nu
maralı kanunun dairei şümulünden 'hariç addedilme
leri lâzım geleceğinin tefsiren tespitine karar verildi. 
Arz ve takdim kılınır. 

»>••« 
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Sini Numarası : 108 

1337, 1338 VE 1339 SENELERİ HAZİNE HESABI KATİSİ HAKKINDA (1/10, 1/11, 1/12) NUMARALI 
KANUN LÂYİHALARI VE DİVANIMUHASEBAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 31.12.1340 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet-: 6/4703 

Büyük Millet 'Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hazinece tanzim olunan 1337 senesi hesabı umu

misi hakkında Usulü Muhasebe! Umumiye Kanunu
nun 42 nci maddesi mucibince Maliye Vekâleti Celile-
since teklif olunup, İcra Vekilleri Heyetinin 17.12.1340 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniye ile hesabı kati mecmua
sı leffen takdim kılınmıştır. 

Muktezasının ifasına müsaadei riyasetpenahilerini 
istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

26 Teşrinievvel 1341 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus 

Müdüriyeti 
Adet : 6/5107 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1338 senei maliyesi Hazine hesabı umumisi hak
kında Usulü Muhasebe! Umumiye Kanununun 42 nci 
maddesi mucibince Maliye Vekâleti Celilesince tan
zim olunan ve îcra Vekilleri Heyetinin 1 Temmuz 
1341 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip edilen lâyihai kanuniye ile hesabı umumiye 
muhtevi matbu nüsha leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına müsaade buyurulmasını rica 
eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 31 Mart 1926 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet : 6/1274 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

13(39 senesi Hazine hesabı katisi hakkında Maliye 
Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
10 Mart 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle teferruatı
nın musaddak suretleri takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil Vekili 
Doktor Refik 

Riyaseti Celileye 
1337, 1338, 1339 seneleri bütçelerine ait Hesabı 

Katî Kanun lâyihalarının ve Hazine hesabı umumisi
nin takdim kılındığına dair Başvekâleti Celileden va
rit olan üç kıta tezkere ve merbutatı encümenimizde 
tetkik ve mütalaa edildi. 

Hazine hesabı umumisi ile hesabı katî kanun lâ
yihaları hakkında encümence yapılacak tetfcikatın Di-
vanımuhasebat tarafından ita olunacak mutabakat 
beyannamelerine istinaden icrası tabiî olup, 1340 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanununun 22 nci mad
desiyle mezkûr senelere ait hesabatın tetkik ve niyeti 
Maliye Vekâletince teşkil olunacak tetkiki hesap he
yetlerine tevdi olunarak Divanımuhasebatın hakkı tet
kiki refedilmiş ve bilâhara 17 Şubat 1926 tarihli ve 
747 numaralı kanun mucibince mezkûr heyetler dahi 
ilga olunarak hesabatı mezkûrenin tetkik ve intacı 
vazifesiyle mükellef bir heyet kalmamış olduğu cihetle 
Divanımuhasebatça bu seneler hesabatı hakkında bit
tabi mutabakat beyannamesi ita edilememiştir. Esba
bı maruzadan naşi encümenimizce bu bapta daha faz
la tetkikat icrasında bir fayda tasavvur edilemedi
ğinden aynen kabul ve tasdikini arz eyleriz efendim. 

Divanımuhasebat 
Encümeni Reisi 

Namına 
Aksaray 
Kâzım 
Kâtip 

Karasi 
İmzada bulunamadı. 

Aza 
Trabzon 

Arif 
Aza 
Bitlis 

Muhittin Nami 

10 Nisan 1928 

Mazbata Muharriri 
Kastamonu 

İmzada bulunamadı. 
Aza 

Maraş 
Mehmet 

Aza 
Erzurum 

Asım 
Aza 

Çanakkale 
Mehmet 

Aza 
Konya 
Hüsnü 
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1337 Senesi Hesabı Katı Kanun Lâyihasıdır 
Birinci Madde — 1337 senesi masarifi umumiyesi 

merbut (28) numaralı cetvelde gösterildiği veçhile 
'Büyük Millet Meclisinden maada devairi mülkiye ve 
askeriye için (5 620 836 754 kuruş 1 para) ve Büyük 
Millet Meclisi tediyatı dahi (92 046 642 kuruş 15 pa
ra) ki cem'an (5 712 883 396 kuruş 16 paradır). 

îkinci Madde — 1337 senesi varidatı umumiyesi 
merbut (2) numaralı cetvelde muharrer olduğu veçhi
le işgal dolayısiyle hesap alınamayan mahaller hariç 
olmak üzere (4 678 804 505 kuruş 37 paradır). 

Üçüncü Madde — (73) numaralı cetvelde murak-
kam olduğu üzere devairin fasıl itibariyle tahsisat ha
ricinde kalan (514 708 kuruş 35 para) sarfiyat kabul 
olunmuştur. 

Dördüncü Madde — Kezalik, merbut (73) numa
ralı cetvelde irae edildiği üzere devrei hesabiye zar
fında tahakkuk edip, tediye edilememiş olan düyun 
ile sinini atiyeye devri meşrut muhassasat mukabili 
ihraç olunduğu halde Büyük Millet Meclisinden gayrı 
devair tahsisatından gayri ez sarf kalan (2 257 208 248 
kuruş 13 para) bakiyei muhassasat imha edilmiştir. 

Beşinci Madde — Büyük Millet Meclisinin (73) 
numaralı cetvelde görüleceği veçhile gayri ez sarf ka
lan (6 491 011 kuruş 25 para) bakiyei muhassasatı 
imha edilmiştir. 

Altıncı Madde — Fasıl itibariyle müfredatı mer
but (74 - 95) numaralı cetvellerde muharrer olup, mu
kabilleri bakiyei muhassasattan düyunu mütehakkika 
mukabili ihraç edilen (56 820 392 kuruş otuz dört 
para) ile mezkûr cetvellere dahil olmayıp da 1337 se
ne! maliyesi zarfında İfa olunmuş hizmet ve iktisab 
edilmiş hak mukabili olarak tebeyyün edecek olan 
düyunu saire dahi mevaddı salife mucibince devairin 
fasıl itibariyle imha olunmuş olan balkıyei muhasse-
satltan 1342 senesi nihayetine kadar tediye olunacak 
ve tediye olundukları tarihte cari olan bütçenin he
sabı katisinde beher daire için sinini sabıka düyunu 
namiyle ayrıca bir fasılda gösterilecektir. 

Yedinci madde — İşbu kanun icrasına Maliye 
Vekilli memurdur. 

T3 Teşrinievvel 1340 
Başvekil ve Müdafaaiı 

Milliye Vekili Adliye Vekili 
Alil Feth'i Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekilli 
Recep Şükrü Kaya 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalüki Saraçoğlu Şükrü 

iNafia Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanfi 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Mazhar 

1338 Senesi Hesabı Kati Kanun Lâyihasıdu-
ıBirinci madde — 1338 senesi masarifi umumiyesi 

merbut (31) numaralı cetvelde gösterildiği veçhile 
Büyük Millet Meclisinden maada devairi mülkiye ve 
askeriye için (7 495 784 849 kuruş 36 paradır.) 

İkinci madde —> 1338 senesi varidatı umumiyesi 
merbut (2) numaralı cetvelde muharrer olduğu veç
hile, (7 173 963 641 kuruş 10 paradır.) 

Üçüncü madde — (80) numaralı ceitveMe mü-
raJkkam olduğu üzere devairin fasıl itibariyle tahsi
sat haricinde kalan (152 797 733 kuruş 37 para) sar
fiyatın tahsisatı mütemmime olarak avanslara ilâvesi 
kabul olunmuştur, 

Dördüncü madde — Kezalik, merbut (33/80) nu
maralı cebellerde irae edildiği üzere devrei hesabiye 
zarfında tahakkuk edip, tediye edilememiş olan dü
yun karşılığı ile sinini atiyeye devri meşrut muhas-
sasattıın tenzilinden sonra Büyük Milet Meclisiyle 
devair tahsisatından gayrı ez sarf kalan (2 166 556 461) 
kuruş bakiyei muhassasat imha edilmiştir. 

IBeşinci madde — Fasıl itibariyle müfredatı mer
but 81 - 104 numaralı cetvelerde muharrer olup, mu
kabilleri bakiyei muhassasattan düyunu mütehakkika 
mukabili olarak ihraç edilen 544 415 3Ö5 kuruş 15 
para ile mezkûr cetvelere dahil almadığı halde 1338 
senei maliyesi zarfında ifa olunmuş hizmet ve ikti
sap edilmiş hak mukabili olarak tebeyyün edecek 
olan düyunu saire dahi mevaddı salife mucibince 
devairin fasıl itibariyle bakiydi munassasatından 1343 
senesi nihayetine kadar tediye olunacak ve tediye 
olundukları tarihte cari olan bütçenin hesabı katisin
de beher daire içirt s inlini sabıka düyunu namiyle ay
rıca bir fasılda gösterilecektir. 

Altıncı madde 
Vekili memurdun 

fşibu kanunun icrasına Maliye 

(Başvekil 
İsmet 

Müdafaa i Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekl'l 
Mehtnet Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

11 Temmuz 1341 
Adiye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekilli 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Refik 
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ıNafia Vekili 
•Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 
Ali Cenan i 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sa'bri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

1339 Senesi Hesabı Kafi Kanun Lâyihası 
Birindi madde — 1339 senei maliye masarifi umu-

miyesi merbut (35) numaralı cetvelde gösterildiği 
veçhile, (105 926 911) lira (14) kuruş (17) para ve vâ  
ri'datı umumiye dahi merbut (2) numaralı cetvelde 
muharrer olduğu veçhile (1111 271 945) lira (29) ku
ruş olarak kabul olunmuştur. 

İkinci madde — (92) numaralı cetvelde mürak-
kam olduğu üzere devairce fasıl itibariyle tahsisat 
haricinde sarf olunan (81 783) lira (16) kuruş (01) 
paranın tahsisatı mütemmime olarak avanslara ilâ
vesi kabul olunmuştur. 

Üçüncü madde — Kezalik merbut (5/6, 36/92) 
numaralı cetvelerde irae edildiği üzere devrei hesabi
ye zarfında tahakkuk edip, tediye ve emanât hesabı
na nakledilememiş olan düyun karşıığı ile sinini ati-

yeye devri meşrut tahsisatın tenzilinden sonra gayri 
ez sarf kalan (32 Öl 6792) lira (02) kuruş (31) para 
bakıyei muhassasat iptal edilmiştir. 

Dördüncü madde — tşbu kanunun icrasına Ma
liye Vekili memurdur. 

10 Mart 1926 
Başvekâlet Vekili Adliye Vekili 

Doktor Refik Mahmut Esat Beyefendi 
imzada bulunmadı 

Müdafaai Milliye Bahriye Vekili 
Vekâleti Vekili ihsan Beyefendi bulunmadı 

İM. Cemil 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekilli 

M, Cemil v Doktor Tevfik Rüştü 
Beyefendi imzada bulunmadı 

Malîye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mustafa Necati 
Nafia Vekili Ziraat Vekili 

IBeMç Mehmet Sabrİ 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Ali Cenani İçtimaiye Vekili 
Doktor Refiki 
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Sıra Numarası : im 

Kâtip 
Karesi 

Hini imzada bulunamadı 
Aza 

Trabzon 
Aril 
Aza 
BjtJÜs 

IMuihJttin Nam i 
Aza 

Çanakkale 
Mehmet 

Aza 
M araş 

Mehmet 
Aza 

Erzurum 
Asım 
Aza 

Konya 
Hüsnü 

H A Z I R A N T A Ğ U S T O S 1926, E Y L Ü L .- /TEŞRÎNİSANİ 1926 V E K Â N U N U E V V E L 1926 - Ş U B A T 1927 
A Y L A R ı N A IAÎT R A P O R L A R ı N T A K D I M K ı L ı N D ı Ğ ı H A K K ı N D A (3/33 V E 3/34) N U M A R A L ı 

D Î V A N ı M U H A S E B A T RIYASETI TEZKERELERI VE D Î V A N ı M U H A S E B A T E N C Ü M E N Î 
M A Z B A T A S ı 

Divanjmuhasebat 
Adet: A. 633/34 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvakkati

nin 23 ncü maddesi mucibince Divanımuhasebatça 
her üç ayda bir Meclisi Âliye takdimi muktazi rapor
lardan Haziran - Ağustos 1926 aylarına ait rapor 
dahi bu kere lef fen arz ve takdim kılınmıştır, efendim 
hazretleri. 

22 Teşrinisani' 1926 
Dîvânımuhasebat! Reis Vekili 

Faik 

Dİvariımuhasebat 
Umuru Tahririye MüdMyetî 

Adet: 2868/2 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvakkati
nin 23 ncü maddesi mucibince Divanımuhasebatça 
üç ayda bir Meclisi Âliye takdimi muktazi rapor
lardan Eylül - Teşrinisani 1926 ve Kânunuevvel 
1926 - Şubat 1927 aylarına ait raporlar dahi bu kere 
leffen arz ve takdim kılınmıştır, efendim hazretleri. 

30 Nisan 1927 
Oivanımuhasebat Reis Vekili 

Faik' 

Türkiye 
Büyük Mlillet Meclisi 

Divan ımuhaselbat Encümeni 
10 Nisan 1928 

Riyaseti Celiİeye 
ıDivanımuhasebatın Muhasebei Umumiye Kanu

nunun maddei mahsusası mucibince her üç ayda bir 
verdiği raporlardan Mart 1926 - Şubat 1927 tarihle
rine ait dört kıta rapor encümenimize davet olunanı 
Divanımuhasebat Reis Vekili Faik Beyin huzuriyle 
mütalâa ve tetkik edilerek ittihaz olunan kararlar 
her madde hizasına dercediimiş olmakla Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arz olunur. 
Divanıımuihaseîbatt Encümeni 

Reisi namına Mazbata Muharriri 
Aksaray Kastamonu 

Kâzım HM imzada bulunamadı 

Mart/1926 ilâ Mayıs/1926 Aylarına Ait Raporlar 
Dilvanımuhasebatın Mütalâası 

İL Samsun'da taşa edllmtelkte olan numune köyle
rinde evvelki mukavdenıame dairesinde yapılan ve 
metaneti lâzimeyi haiz olmamaları hasebiyle yıktı rı-
üan haneler için müteahhidine dört bin lira itası hak
kında îcra Vekilleri Heyetince tanzim ve Başvekâleti 
Celileden bâ'tezkere ktsal buyurulan 21 Şubat 1926 
tarihli kararname sureti üzerine icrayı tetkikat olu
narak salifülarz numune köylerinin sureti inşasına 
dair müteahhitle akit ve teati edilmiş olan mukave
lename ahkâmına nazaran iktisadî haneler namiyle 
inşaası takarrür eden hanelerin plân ve krokilere tev
fikan inşaatın icra edileceği arazil millîye üzerinde 
mevcut kum ve taşlardan istifade edilmek üzere ya
pılacağı gösterilmiş ve müteahhit tarafından işbu şe
raiti ihaleye göre mezkûr haneler inşa ve ifayı taah
hüt edilmiş olmasına mebni muahharen mahallî he
yeti fenniyesinden verilen raporda gösterildiği veçhile 
mahallî toprağının kerpiş imaline müsait olmamasın
dan naşi mezkûr hanelerin metaneti lâzimeyi haiz 
görüiememesi ve bu sebeple tadilen tanzim edilen mu
kavelename dairesinde yeniden inşa edilmek üzere 
Ihedmetlt'irilmesi hasebiyle sekiz bin lira kıymetinde 
olduğu anlaşılan işbu hanelerden dolayı müteahhi
de zarar ve ziyanına mukabil rızası veçhile dört bin 
lira derecesinde tazminat itasına esas itibariyle bir 
şey demlemeyeceğinden meblâğı mezburun Vizesi 
lüzumu mahallî mürakipliğine tebliğ kılınmış olup, 
şu kadar ki, bu yolda vücude getirilecek inşaat hak
kında tanzim kılınacak mukavelename ve plânlara 
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dereediîecek şeraiti muktaziyei inşaiye ve fenniyenin 
arazii mahallyeye taalluk ettiği takdirde evvel emir
de arazii mezkûrenıin havi olduğu toprak ve kumla
rın kabiliyeti imaliyesi derecesinin memurini fenni
ye tarafından tetkik ve ona göre icap eden tedaıbir 
teemmül edilmek suretiyle müteahhitlerle mukavele
name ve plânlar tanzimi lâzimeden iken, bu cihetin 
ihmal ve hukuşu hazine ızrar ve ihlâl edilmiş olmak 
itibariyle de keyfiyetin Meclisi Âlii Milliye arzı He

yeti Umumiyece tensip kılınmıştır. 
İ2< Vazaifi hükümetin ifasiyle mükellef olanların 

ö vazaiifin ifası için lâzım olan alât ve vesaiti teda
rike mecbur tutulamayacağına göre Tababeti Adliye 
Kanununda, fethilmeyilt ameliyatında bulunan etıbba
nın istimal edeceği alât ücretinin meskûtünanha bı
rakılmış olması bunların hükümetçe tedarik ve ihzar , 
edileceği mülâhazasından mütevellit olduğu mahalli 
istibah olmasiyle alâtı mezkûrenin hükümetçe teda
rik olununcaya değin hükümet etıbbasının, kendileri
ne ait olarak bu hususta istimal dolayısiyle yıpran
mış olan alâtı tıbbiyesi için tak'diren bir ücreti istimal 
tesviyesi tahtı karara alınmış iken, muhaberatı cari
yeden henüz alâtı tıbbiyei mezkûrenin devairi aide-
since tedarik edilmediği münfehim olmasına mebni 
her taraftan mütefavi't tediyata meydan verilmemek 
üzere Sıhhiye Vekâleti Celilesiyle de bilmuhabere bir 
ücreti istimal kararlaştırılarak itası ve tatbikatta esas 
olmak üzere keyfiyetin muhakemata tebliği ve bir de 
aitiyen bu yolda masraf icrasına mahal bırakılmama
sını teminen işbu alâtın hükümetçe biran evvel teda
riki esbanının istikmali Adliye Vekâleti Celilesine 
yazılmıştı. Vekâleti müşarüriileyhadan bu kere alman 
tezkerede fethimeyilt ameliyatında- istimal dolayısiyle 
aleti yıpranmış ve buna mukabil bir ücret takdir edil
miş olan bir doktora diğer cinsinden bir aleti yıpran
mış olduğu takdirde tekrar yıpranma bedelinin tak
dir ve itası lâzım gelip gelmeyeceği istifsar kılın
mıştır. Etıbbayı mumaileyhimin kendilerine ait ola
rak bu hususta istimal dolayısiyle yıpranmış olan 
alâtı tıbbiye için hükümetçe derhal, tedarik edilebile
ceği mülâhazasına müsteniden bir defaya mahsus 
olmak kaydiyle takdiren bir ücreti istimal itasına ce
vaz verilmiş olmasına ve henüz işbu alâtın tedarik 
edilmediği de sureti işardan anlaşıHmış bulunmasına 
nazaran mevzubahis istimal ücretinin yeniden veya 
diğer bir cinsten yıpranacak alâtı tıbbiye için hükü
metçe tedarik olununcaya kadar takdiren itası zaru
rî bulunmuş olup, ancak bu yolda etıbbayı muma
ileyhime yıpranma bedelinin devamı itası hükümetçe 
iştira olunacak alâtı tıbbiye bedelinden pek ziyade ve 

mütemadi bir masraf ihtiyarını mucip olacağı da der-
kâr olmasiyle bu bapta hukuku hazineyi teminen 
e saslı bir karar ittihazı lâzimeden görülerek keyfi
yetin Meclisi Âlii Milliye arzı tensip ve vekâleti mü-
şaıünfleyhoya da bu dairede cevap ita kılınmıştır. 

Encümence İttihaz Olunan! Kararlar 
(L Samsunlda inşa edilmekte olan numune köy

lerindeki iktisadi haneler metaneti lâzimeyi haiz ol
mamaları hasebiyle yıktırılmalarından naşi müteah
hidine (4 000) lira tazminat verilmesi zarurî olup, bu 
hususta heyeti fennliyenin ihmali kuvvetle melhuz ol
duğu anlaşılmakla Dahiliye Vekâletince müsebbip
leri hakkımda alelusul tıakibatı kanuniye icrası ve 
mahakimi aidesine müracaatla verilen tazminatın me
sullerinden istirdadı hususunun hükümete havalesi 
encümenimizce takarrür etmiştir. 

& Fetihimeyit ameliyatında istimal edilmekte 
olan alâtı cerrahiye yıpranma bedelinin itası zarurî 
olup, ancak bu suretle muamele ifasına devamdan! 
ise, etİbbaya lâzım olan alât ve edevatın hükümetçe 
mubayaa ve tedriki daha muvafık olacağından key
fiyetin SibJhiye ve Adliye bütçelerinin esnayı müza
keresinde nazarı dikkate alınmak üzere Bütçe Encü
menine tevdii münasip görülmüştür. 

Haziran 1926 ilâ Ağustos 1926 aylarına ait rapor 

Divanı Muhasebatın Mütalâası 
1. Umumî İstihlâk Vergisi Talimatnamesine 

zeylen takarür eden bazı mevadda dair olarak Ma
liye Vekâletinden umum sırasında irsal olunan tahri
ratı umumiyenin ikinci fıkrasında «Öşrü veya mah
sulâtı arziye vergisi verildiği Reji idarelerince tasdik 
edilecek yaprak tütünlerinin 1927 senesi mayıs niha
yetine kadar satış ve ihracında istihlâk resmi istiyfa 
edilmiyecektir.» diye muharrer olduğu görülmesi üze
rine kanunda yaprak tütünlerinin bu suretle istisnası
na dair bir kayıt olmadığı cihetle tahriratı umumiye
nin mezkûr fıkrasının sebebi vaz'ı hakkında izahat 
alınmasına lüzum görülerek vuku bulan davet üzeri
ne vekâleti müşarünüeyhadan gönderilen memuru 
mahsus tarafından yerilen izahattan «İstihlâk Vergisi 
esasen Mahsulâtı Arziye Vergisi yerine kaim olup; 
kanunun neşrinden mukaddem yaprak tütünlerinden 
Mahsulâtı Arziye Vergisi alındığı takdirde bunlardan 
tekrar İstihlâk Vergisinin is'fciyfası aynı mahsulün iki 
defa vergiye tabi tutulması demek olacağından ve bu 
ise gayri caiz bulunduğundan naşi, kanunu mezburun 
suveri tatbikiyesini mübeyyin olan taimatnamenin 
fıkaratı müteallikası bu esasa göre tanzim ve tahri-



ratı umumiyenin mevzubahis ikinci- fıkrası dahi bu 
sebeple vaz ve terkim edilmiş olduğu dermeyan kılın
mış ve her ne kadar bu baptaki talimatnamenin 19 
ncu maddesinde, İstihlâki Umumî Kanunu bilcümle 
eşyayı ticariye meyanında mahsulâtı arziyeyi de dai-
rei şuttıulÜne aldığından 17 şubat 1341 tarihli Ka
nunun Mahsulâtı Arziye Vergisi hakkındaki ikinci, 
üçüncü ve dördüncü maddeleri ahkâmı j%a edilmiş
tir, 

İşlbu Kanun 1926 senesi mayısının birinci günün
den itibaren mer'iyülicra olduğundan o tarihten itiba
ren mahsulâtı arziye hakkındaki bilumum mükellefi
yet ve kuyut tamamen refedilmiş olacaktar. Ancak 
«30 nisan sene 926 akşamına kadar mülga maddele
re göre tahakkuk eyleyen rüsum tamamen tahsil ve 
intaç edilinceye kadar takip dlunur» diye muharrer 
'bulunmuş ise de Umumî İstihlâk Vergisi hakkındaki 
Kanunda müstesniyatı mezkûre ile istihlâk Vergisi
nin Mahsulâtı Arziye Vergisj makamına kaim oldu
ğuna dair bir kuyut ve sarahat dahi gayri mestur ölüp, 
yalnız on beşinci maddösinde «Aşarın ilgasiyle yerine 
ikame edilen Vergi 'hakkındaki 17 Şubat 1341 tarihli 
Kanunun ikinci ve üçüncü ve dördüncü maddeleri 
mülgadır» tarzında 'tahrir edilmiş olmasına nazaran 
bilcümle eşyayı ticariye meyanında mahsulâtı arzi
yeyi de dairei şümulüne almış olan kanunu mezbur 
aihikâmiyle talimatnamenin bu esaisa müteferri fika-
ratı telif edilememiş olmakla beralber, mütelaai vakıa 
veçhile İstihlâk Vergisi Kanununun Mahsulâtı Arzi
ye Vergisi malkamına kaim olduğu kabuf edilse bile, 
Mahsulâtı Arziye Vergisi alılmış olanlardan yalnız 
tütünün istisnası ve bu suretle müstesniyat meyanına 
ithal olunan yaprak tütünlerinin bir vakit ile tevkit 
edilmesi de muvafık görülememiş olmasına mehni 
'bu baptaki mütalaanın imhası zımnında sebkeden is
tifsara cevalben Maliye Vekâleti Celildsinden alınan 
9 Temmuz 1926 tarihli tezkerede de İstihlâk Kanu
nunun neşrinden evvel Mahsulâtı Arziye Vergisi ve
rilmiş olan tütünlerden tekrar İstihlâk Vergisi istiyfa 
olunmaması ahiren Heyeti Vekilece kabul ve neşrolu
nan muaddel talimatnamenin 27 nci maddesinde tas
rih edilmiş ve İstihlâk Vergisinin herhalde mahsulâtı 
Arziye Vergisi makamına kaim olacağı kanunun on 
beşinci maddesiyle müeyyit bulunmuş olmasına bina
en Mahsulâtı Arziye Vergisi verilen mahsulâtın umu
miyetle istisnaiyeti taibiî olup, ancak buğday veşair 
her nevi mahsulün Mahsulâtı Arziye Vergisinin ve
rilmiş olduğunu tayine maddeten imkân olmadığın
dan bu istisnaiye't yalnız İnhisar idarelerince veya 
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I sair devairce matlup surette tespit edilmiş olan mah-
[ sulâta hasredilmiş olduğu bildirilmiştir. 

İstihlâk Vergisi Kanununda yaprak tütünlerinin 
berveçhi muharrer İstihlâk Vergicinden istisna edi
leceğine dair bir kayıt olmadığı gibi, kanunu mezbur 
ahkâmı münderecesinden de anlaşılacağı veçhile Mah
sulâtı Arziye Vergisi Kanununun makamına kaim 
olmak üzere mevkii mer'iyete vazedilmiş olmayıp, yal
nız istihlakatı umumiye meyanında dairei şümulüne 
ithal edilmiş olmasına ve istihlâk vergisi esasen bir 
defaya mahsus tahsil edilen vergilerden madut olma
yıp, her satışta istiyifası lâzım geldiğine göre mevzuba-

I his yaprak tütünlerinin evvelce arziye vergisi verilmiş 
olsa bile resmi mezkûrdan istisnası ve bir vakit ile 
tevkili cihetine gidilemiıyeceğinden mebhusünanh tah
riratı umumiyenin bu noktadan tavzihiyle tatbikatta 
ona göre ifayı muamele olunması lüzumunun müra-
kipliklere tebliği ve keyfiyetin Meclisi Âliye arzı ka-
rargir olmuştur. 

2. Yüz elli bin lira teminat mukabilinde nisan 
1340 tarihinden itibaren beş sene müddetle ve senevi 
altmış bin lira bedel ile Misbah Elmuhsin Beye icar 
edilmiş olan Pera palas otelinin su ve banyo tesisatı
nın noksan 'bulunması hasaibiyle rağbetten düştüğü ve 

I İstanbul'un en meşhur oteli olmalk itibariyle bu nok
sanların ikmal ve şuryerleri ile şöminelerinin tamiri 
ve duvarlarının boyanması ihmal edilemiyecek hu-
susattan bulunduğu müsteeirler tarafından baistida 
beyan olunan ve 89 445 lira ile icrası kabil olduğu an
laşılan tamirat masarifinin şayanı ehemmiyet bir dere
cede görüldüğü cihetle bu maksadın temini için mev-

| zubahis otelin ehemmiyet ve hususiyetine mebni bilu
mum tamirat ve telvinat masarifi tamamen müstecire 

I ait olmak ve tahmin olunan masariften daha fazla 
sarfiyat icapöylediği takdirde hazineden katiyen ara
nılmak şartiyle emlâki milliyenin sureti icarına müte
dair talimatname ile münakaşa ve İhalât Kanununun 
18 nci maddesinin (Z) fılkrası ahkâmınaa tevfikan he
nüz hitamına üç sene Ibulunan mezkûr otele ait icar 
mukavelenamesinin şimdiki müsteeirleriyle tecdit ve 
teatisi hakkında İcra Vekilleri Heyetince tanzim ve 
Başvekâleti Celileden batezkere irsali buyrulan 30 ma
yıs 1926 tarihli ve 3686 numaralı kararname sureti
nin tdtkiki neticesinde keyifiyet Heyeti Umumiyece 
ledeCtezökkür, zikrolunan Pera palas otelinin müza
yededen istisnasıyle icar müddetinin bervevçhi mu
harrer temdit ve mukavelenamesinin tanzimi için He
yeti Vekilece Müzayede ve Münakaşa ve ihalât Ka-

I nununun istina olunan (Z) fıkrası, muamelâtı hafi tu-
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tulması lüzumu imalâtı münhasıran muihterilerine 
ait beratlı eşyadan bulunması, emniyeti umu
miye noktai nazarından münalkasa ve müzayedeye 
vaz'ı gayri caiz bulunması nevi ve istimallerinin hu
susiyetine ıbinaen veya menfaati hazine dolayısiyle 
menşe usullerine intihap ve iştiraları iktiza etmesi ve 
esbabı gayri melhuzeden dolayı kesibi müstaceliyet 
edip münakaşa veya müzayede icrasına mütehammil 
olmaması sebepleriyle pazarlık suretiyle icrası He
yeti Vekile kararına iktiran edecek muamelâta ait 
olup, vakıa meduvven gelen Emlâki Milliye Müdiri 
Umumıiyesi Muhlis Bey tarafından Pera Palas oteli 
öteden beri rağbeti umumiyeyi celp etmiş olmak iti
bariyle askerî ihtiyacata göre müstacelen bazı tadilât 
icrasını istilzam. eylemiş ve ehemmiyeti mahsusayı 
haiz bulunmuş olması hasebiyle kanunu mezburun 
münakaşadan isitisnaiyeti muhtevi olan salifüzzikir 
18 nci maddesinin (Z) fıkrasındaki (Nev'i istimalinin 
hususiyeti) ve fıkrai meziburenin nihayeitindeki (Mua
melât tabirine istinaden tamiratı mezkûrenin müna
kaşadan istisnası ve müddeti icarın temdidi suretiyle 
mukavelenamesinin tadili hakkında Heyeti Vekile-
den bir karar istihsali cihetine gidilmiş olduğu 
dermeyan kılınmış isede, hususu mezlkûrun nev'i isti-
mallerinde'ki hususiyete binaen veya menfaati hazine 
dolayısiyle menşe usullerinde intihap ve iştiraları ik
tiza etmesi ve esbabı gayrimelmuzeden dolayı kesbi 
müstaceliyet edip münakaşa veya müzayede icrasına 
mütehammil olmaması sebepleriyle pazarlık suretiyle 
icrası hususatının Heyeti Vekile kararına iktiran ede-
ceik muamelât meyanına ithaline imkân görülemediği 
gibi, tamirat masarifinin de müsteciri tarafından ve
rilmesi muhalifi kanun bulunmuş olduğunu Meclisi 
Âlii Millinin nazarı ittilaına arzı tensip kılınmıştır. 

3. 13 Mayıs 1926 tarihli ve 839 numaralı kanunun 
birinci maddesi mucibince sıtmalı olduğu ilân edilecek 
menatıkta Mücadele heyetleri töşikiline Sıhhiye Vekâleti 
salâhiyattar olup, on beşinci maddesi mucibin
ce de mücadele memurini sıhhiyesi ücretlerinin 
kanunu mezburun 14 ncü maddesinde mezkûr 
ve her sene bütçeye mevzu bulunan faslı mah
sustan tesviyesi icapeylemekte olmasına nazaran 
sıhhiye teşkilâtı için Muvazenei Umumiye Kanu
nunun onuncu maddesinin fıkrai ahiresine tev
fikan ayrıca Heyeti Vekil eden musaddak kadro is
tihsalinin lüzum olmayacağı tabii olduğu gibi fren
gi ve trahom mücadeleleri heyetlerine ait ücuratı 
şehriyenin tesviyesi hususu da Bütçe Kanunu ile 
onüeyyet ve keyfiyet bütçedeki tahsisat miktarları hi

zasında meşruh bulunmak itibariyle bu teşkilâtın da 
muvakkat bir mahiyeti haiz ve zamanla mukayyet 
olmadığına nazaran bunların dahi mezkûr onuncu 
maddenin son fılkrasiyle alâkadar olmaması lâzım 
geleceği cihetle sıtma ve ıBütçe Kanunlariyle kabul 
edilmiş olan mezkûr heyetlere ait ücuratın Heyeti 
Vekile kadrosu aranılmadan vizesinin temini lüzumu 

" Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Celilesin- " 
den izbâr kılınması üzerine icabı keyfiyet Heyeti 
Umumiyece ledelmüzakere Sıtma Mücadelesine dair 
olan salifüzzikir 839 numaralı kanunun birinci mad
desinde Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 
sıtmalı olduğu ilân edilecek menatıkın istikam eyle
diği faaliyet derecesine göre sıtma mücadelesine mah
sus heyetler teşkil olunacağı ve on dördüncü madde
sinde «ıher sene sıtma mücâdelesi için Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin bütçesinde bir faslı 
mahsus Ikü'şat olunur» ve on beşinci maddesinde de 
«Sıtma mücadelesinin istilzam ettiği bilumum ma
sarif ile etilbba ve memurin ve müstahdimini ücurat 
ve harcırahı, meccani kinin vesair sıtma ilâçları es
manı ve sıtma mücadelesi noktai nazarından yapıla
cak tesisat ve ameliyat masarifi mücadeleye hariç
ten memurini muvazzafa iştirak ettirilmesine lü
zum görüldüğü halde kendi maaşı muhassaslanna 
ilâveten verilecek ücurat işbu faslı mahsustan tesvi
ye olunur» diye muharrer bulunmasına nazaran sıtma 
mücadelesi için bir teşkilât vücude getirilmesi salâ
hiyeti işbu kanunla alelıtlak vekâleti müşarüniley-
haya verilmiş ve hizmetin daimi ve muvâkkat olma
sı "kadro noktasından haizi tesir görülememiş olduğu 
cihetle sçnei haliye Muvazenei Umumiye Kanununun 
onuncu maddesinin hilafı bir kanunu mahsus veya 
bütçe ile tasrih edilmediği mahiyeti daimeyi haiz hida-
matın kadroya müstenit olacağından ve mahiyeti mu-
vakkateyi haiz ve masraf tertibinden idaresi zaruri hi-
dematta da İcra Vekilleri Heyetince musaddak kadro
ya istinaden ücret ita edileceğinden bahis olan fıkrai 
ahiresine tevfikan bu hususta heyeti müşarünileyhaca 
musaddak kadroya ihtiyaç bulunmadığından bu bapta
ki ita emirlerinin vizesi tensip edilmiş olur her ne 
kadar vekâleti müşarünileyhanın senei haliye bütçe
sinin Müeadelei emraz ünlvaniyle muanven olan 395 
nci faslının üçüncü ve dördüncü maddelerine trahom 
ve frengi mücadelesi namiyle mevzu tahsisattan mez
kûr emrazın itfası hususunda istihdam olunacak bilu
mum memurini daime ve ,muvaık!katenin ücuratiyle 
harcırahlarının da tesviye olacağına dair tahsisat mik
tarları hizasında şerh verilmiş ise de bu baptaki teş-



kilâtın Heyeti icraiyesini yapmak salâhiyeti bir ka
nunla vekâlete terkedilmemiş olduğuna göre bu hu
susta istihdam edilecek memurin ve müstahtemin 
ücuratmın vizesi için Muvazenei Umumiye Kanunu
nun salifüzzikir onuncu maddesi ahkâmına tevfikan 
Heyeti Vekilece bir kadro tanzim ettirilmesi zaruri 
görülmüş olduğundan hu haptaki ita emirlerinin de 
fcadrö istihsal edilmedikçe vizesi cihetine gidilemiyece-
ğini celvaben vekâleti ımüşarünileyhaya işârıyle bera
ber keyfiyetin bârapor Meclisi Alii millinin nazarı 
ittilâına arzına karar verilmiştir. 

4. Ziraat Vekâletinde istihdam edilen ecnebi 
mütehassıslar ile tercümanlarının Haziran 1926 mu-
hassesatlarını muhtevi olup, vize edilmek üzere tevdi 
olunan ita emrinin tetkiki neticesinde, vekâleti mü-
şariinileyhanın 1926 bütçesinde mütehassıslar tahsi
satından tercüman istihdam edileceğine dair bir kayda 
tesadüf edilememekle beraber Meclisi Âlice kabul 
ve tasdik buyurulmuş iolan nev'i masarifi irae eden 
cetvelde de işlbu tahsisatın yalnız mütehassıslara in
hisar ettirilmiş olmasına binaen keyfiyet muha
lifi kanun görülmüş ve ledel-istizah varit olan ce
vapta da senei sabıka bütçesinde mütehassıslar 
ve tercümanlar muhassesatı unvaniyle mevcut olan 
tertipte tercüman masrafı kabul edilmiş olmasına 
göre sureti muamelenin muvafık bulunduğu be
yanıyla bu haptaki ita emrinin vizesi lâzım geleceği 
dermeyan olunmuştur. Vekâleti müşarünileyhanm 
1341 bütçesinin 330 ncu faslının ikinci maddesine, 
müşavirler, mütehassıslar ve tercümanlar muhassesat 
masarifi için, (99 750) lira mevzu olup, senei haliye 
bütçesinde bu faslın mukabiline ecnebi mütehassıslar 
unvanı altında ve geçen seneki miktardan fazla ola-
raik 120 bin lira tahsisat vazedilmiş olmasına ve bu 
sene tercüman istihdam -edileceğine dair esbabı mu
cibe mazbatasında bir gûna kayıt ve sarahat olma
makla beraber tercümanlar ücuratmın faslı mezkûrun 
unvanı mutlakı altımda dahi bulunacağına binaen ita 
emrinin vizesinde bir mahzur görülememiş ise de müs
tahdemini mumaileyhimin memurin] muvakkateden 
olması ve mahiyeti muvakkateyi haiz olup, masraflar 
tertiplerinden idaresi zarurî bulunan hidematta kad
roları İcra Vekilleri heyetince tasdik olunmak şartiyle 
ücret İtası Muvazenei Umumiye Kanununun onuncu 
maddesi iktizasından bulunması hasebiyle Heyeti Mü-
şarünileyhadan kadro talep edilmesi muktazi görüle
rek mevzubahis ita emrinin bu noktadan reddiyle be
raber keyfiyetin baropar Meclisi Âlii Millinin nazarı 
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I ıttılaına arzına Heyeti Umumiyenin 12 Temmuz 1926 
'tarihli içtimaında karar verilmiştir. 

iDerühtei Mesuliyet 
1. Mart, Nisan ve Mayıs 1926 ayları zarfında 

Triyeste Ticaret Mümessilliğinden istihdam olunan bir 
kâtip ile kavas'ın tahsisatını muhtevi olarak Vürüt 
eden ita emri, 1341 senesi bütçesinde Ticaret Mümes
silleri tahsitaını muhtevi olan 267 rtci faslın üçüncü 
maddesindeki izahat ile Ticaret Vekâletine verilmiş 
olan salâhiyet, mevcut tahsisat dahilinde Ticaret 
Mümessili istihdamını istihdaf etmekte olup, yoksa 
kâtip ve kavas gibi müstahdemîn kastedilmemiş oldu
ğu aşikâr bulunduğu gibi müstahdemini mezkûrenin 

j istihdamında zaruret olmadığı 1926 kadrosuna ithal 
edilmiş olan Ticaret mümessillikleri meyanında müs
tahdemin unvaniyle memuriyetler vazedilmemiş ol-
masıyle de teeyyüt etmekte bulunmasına istinaden vi
ze edilmiyerek bâ-takrir dairesine iade edilmişti. 

Ticaret Vekâletinden alınan 25.8.1926 tarihli tez
kere] cevabiyede mümessillikler için 1341 senesinde 
kadro tanzim edilmeyip, toptan bir tahsisat kabul 
edilmiş olması mumaileyhin vazifelerinin teshil ve 
ifası emrinde nezdlerinde icap edenlerin istihdam 
edilebileceğini mutazammın bulunduğu mülâhazasiyle 
bu bapta deruhtei mesuliyet edildiği bildirilmesi üze
rine müstahdemini mezkûrenin mart, nisan ve mayıs 
ücuratı vize edilmiştir. 

2. Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesince 
Memurin Kanununun dördüncü maddesinde muhar
rer evsaf ve şeraitte memur tedariki mümkün olama
masından dolayı vazaifin mehmaemfken temini için 
münhal memuriyetlerden bazısıne nısıf maaşla vekâ
leten ikame edilmiş olan vekillerin salifülarz maddei 
'kanuniyede gösterilen evsaf ve şeraiti haiz ve vekil 
ile asıl arasında bir fark olmamasına mebni Temmuz 
1926 mahına ait istihkaklarının bazı murakiphiklerce 

j vize edilmemesi üzerine Dahiliye Vekâleti Celilesinden 
vaki iş'ârda; Memurin Kanununda vekillerin haiz ol
maları lâzım gelen evsâf vesaireye dair ne sarahaten 
ne de delâleten hiçbir kayıt ye işaret görülememiş ol
duğundan tarifatı kanuniye dairesinde memur teda-

I rikine kadar muamelâtın yüzüstü kalmamasını te-
minen istihdamları tecviz edilmiş olan bu vekiller 
maaşatının ledelieaıp deruhtei mesuliyet edilmek üze
re vizesi talep olunmuş ve kanunu mezburda vekil 
memurların evsaf ve şeraiti kabulü hakkında sarahat 
bulunmaması itibariyle iş'ân vaki veçhile münhal 

I vazai'f berveçhi muharrer evsaf ve şeraiti lâzimeyi 
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haiz memur tedarikinde hizmetlerine nihayet verilmek 
kaydiyle muvakkat bir zaman için nısıf maaşla vekâ
leten memur istihdamı keyfiyeti mahalli içtihat ve 
binaenaleyh sureti iş'ârın deruh'tei mesuliyet ile ka
bulü muvafıkı hal görülmüş ve vekâleti müşarünileyha 
Vekili Cemil Beyifendinin imzalarını havi varit olan 
4.8.1926 tarihli tezkerei ahire ile de bu hususta de-
ruhtei mesuliyet olunmuş olmasına göre vize mua
melesinin ifası tensip kılınmıştır. 

Encümence ittihaz Olunan Karar 
1. Öşrü veya mahsulâtı arziye vergisi verildiği 

anlaşılan yaprak tütünlerin satış ve ihracında istihlâk 
resmi istiyfa edilmiyeceğine dair Maliye Vekâletince 
yazılan tahrirat hükmü evvelce mahsulatı arziye ver
gisi vermiş olan tütünlerin mükerrer bir resme tabi 
olmaması maksadına matuf görülmüş olmakla, bu 
noktadan şayanı tenkit bir cihet görülememiştir. 

2. Tamiri müstecire ait_ olmak üzere Pera Palas 
otelinin üç sene müddetle Misbah Beye icarı hakkın
da ittihaz olunan karar Müzayede ve îhâlât Kanununa 
tevafuk etmediği gibi varidatın gayri safî olarak büt
çeye kaydı hakkındaki mevzuatla da kabili telif gö
rülememiş olduğundan ademi tekerrürü hususunun 
hükümete tebliği muvafık görülmüştür. 

3. Sıhhiye Vekâleti bütçesinin Mücadelei emraz 
ve sıtma mücadelesi tertiplerine mevzu mebaliğden 
verilmek üzere istihdam olunacak memurin kadrola
rının icra Vekilleri Heyetince tanzimi 1927 senesi 
(bütçesiyle teyit ve tasdik edilmiş olmakla 1926 senesi-
için de (kadro tanzimi hakkında Divanımuhasebatça 
ittihaz olunan karar muvafık görülmüştür. 

4. Mütehassıslardan temini istifade için tercü
man istihdamı zarurî olmasına ve Ziraat Vekâleti 
'bütçesinde de başkaca tahsisat bulunmamasına meb-
ni tercümanlara ait ücretin de mütehassıslar tahsisa
tından kabulü musip görülmüş olmakla Divanımuha-
sebatın bu baptaki noktai nazarına encümenimizce 
de iştirak edilmiştir. 

Deruhtei Mesuliyet 
1. 1341 senesi Ticaret Vekâleti bütçesinin 267 

nci maaşat faslının üçüncü maddesine mevzu 60000 
lira muhassesatın kimlere ve kaç 'kuruş olarak ita 
olunacağına dair bir kadro merbut olmaması ve 
mümessiller nezdinde lâzım gelen memurinin istih
damı takrire ait mesaiden bulunması dolayısiyle ve
kâleti aidesinee yapılan muamelede bir güna mu
halefeti kanuniye görülememiştir. 

2. Devlet memuriyetini ifa eden herhangi bir 
z^tin vekil olması kendisine teveccüh eden vazaif ve 
râesuliyeti müdrik olarak ifa eylemesi elzem ve za
ten kanunda da bunun hilâfına bir kayıt ve malûmat 
öümamasına mebni vekil memurların da asil memur
larda aranılması lâzım gelen bütün şeraiti cami bu
lunması rnuktazi olmakla Divanımühasebatın bu hu
sus talki noktai nazarı metni kanuna ve sebebi vaz'ına 
nazaran muvafık görülmüştür. 

Eylül 1926 ilâ Teşrinisani 1926 Aylarına ait Rapor 
Divani Muhasebatın Mütalaası 

1. Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesiyle mü
teahhit Hâlit Bey arasında kumaş hakkında münakit 
mukavelenamede kumaışıların «Koyu renkte ve arzı 
140 santimden dûn olmamak şartiyle bir metre mu-
rabbanin nısfı 645 gram ile 715 arasında sik'leti haiz 
olması ve tûl kuvvetinin 55 ve arz kuvvetinin de 50 
kilogramdan ve tul ve arz elastikiyetinin iki santimet
reden noksan olmaması, tabiî renkte ve saf yünden. 
imal edilmiş ve sabit boya bulunmadığı takdirde bo
yanmak suretiyle tabiî rengin verilmiş olması ve boya 
rnususurida berveçihimuharrer vesaiti kimyeviyeye mü
racaat edilmesi halinde usulü mahsusası mucibince 
yapılacak muamelei kimyeviyede rengin solmaması 
vesaire gibi» hususat zikredilmek suretiyle kumaşla-
frn evsafı hikemiye ve kimyeviyesi alettafsil tespit 
edilmiş olduğu halde müteahhit tarafından teslim 
olunan kumaşların şerait ve evsafı muharrereye mu
gayir olarak arz, derecei kuvveti ile iplik adedinin! 
noksan ve nesçinin kaba ve gevşek olduğu gibi pa
muk aksama da tesadüf edilmek suretiyle imal edil
miş olduğu vize edilmek üzere vekâleti müşarüniley-
hadan irsal edilmiş olan ita emrinin neticei tetkikin
den anlaşılmaktan naşi mürsel ita emrinin batakrir 
reddedilmesi üzerine Müdafaai Milliye Vekâleti Ce
milesinden alınan cevabî tezkerede: 

Gerek Ticaret Vekâletine merbut Türkiye Sanayi 
ve Maadin Bankasının 12 Temmuz 1926 ve istanbul' 
da Karamürsel ve Süreyyapaşa fabrikalarının 12 ve 19 
Temmuz tarihli mukavelenameleri mucibince Sanayi 
ve Maadin Bankasının teslim eylediği 25 bin metre 
yeleklik ve Karamürsel fabrikasının verdiği (1'2 594) 

(metre elbiselik ve gerekse mevzuubahis Halit Beyin 
Imüteahhit bulunduğu Süreyyapaşa Fabrikasının ita 
i eylediği 9 650 metre 90 santim kaputluk kumaşın 
icra kılman muayenelerinde, mukavelenamedeki ev
safına ehemmiyetsiz derecede muhalif bulunmakla 
beraber istanbul ve merkez muayene komisyonların-
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ca tetkik ve istihsal kılınan raporlara nazaran müşa
hede edilen nevakısın kumaşların istimaline ve mia
dına yapacağı tesirin haizi ehemmiyet olmadığı anla
şılmış olmasına ve Sanayi ve Maadin Bankasının dev
let müessesesi olması ve diğerlerinin de yeni teşekkül 
etmiş millî fabrikalardan bulunması hasebiyle kumaş
ların beher metresinden birer miktar tenzilât icrasiyle 
alınması bitteemmül kumaşlar alhiz ve imal edilmek 
üzere imalâthaneye tevdi ve katedilrniş bulunmasına 
ve bu sebepten dolayı kumaşların müteahhide iadesiy
le yerlerine diğerlerinin alınmasına da imkân kalma
mış olmasına mebni bundan böyle mezkûr fabrikala
rın teslim edecekleri kumaşlar hakkında tamamen ah
kâmı mukavele tatbik olunmak üzere mezkûr ita em
rinin vizesi lüzumu talep edilmiştir. 

Mevzuubahis kumaşların mukavelenamede muhar
rer evsaf ve şeraite mugayir olarak imal edilmiş ol
malarına göre mukavele ahkâmına nazaran kabul edil
in iyer ek iade edilmeleri lâzım gelirse de keyfiyeti iade 
kumaşların aynen mevcut bulunmasına mütevakkıf 
olup, halbuki vekâleti müşarünileyhanın işarı cevabi
sinden tesellüm edilen kumaşların imal olunmak üze
re imalâthaneye tevdi ve kat edilmiş bulunmasına 
nazaran iadesine maddeten imkân kalmamış olmasın
dan sarfınazar şu vaziyet nazarı dikkate alınmıyarak 
Meclisi Âlinin taahhüt yolsuzluğunun vizeyi mani ol
duğu hakkındaki kararına istinaden mebbus ita emri 
Divanca vize edilmiyerek reddolunsa bile sahibi istih
kakın mahkemei aidesine bilmüracaat istihsal edece
ği hükümle istiyfayı matlup eylemesi tabiî olup, bu 
itibarla redden bir faidei ameliye tahassül etmiyece-
ği bedidar bulunmuş olmasına mebni istimal edilen 
kumaşlardan dolayı Müdafaai Milliye Vekâletinin va-
cibüleda bir deyin tahammül etmiş bulunduğu takar
rür ettirilmiş olduğu gibi, kumaşların şeraiti mukave
leye muvafık surette imal edilmemiş olmasının fiyata 
olan tesirinin tayin ve takdiri de bir ihtisas meselesi: 
olup, buna da muayene.komisyonları salâhiyattar gö
rülmüş ve mezkûr komisyonca teklif olunan tenzilâtın 
müteahhidin de kabul ve tasvibine iktiran eylemiş ol
ması hasebiyle ita emrinin vizesi cihetine gidilmiştir. 
Ancak, devairle Divan Muhasebat arasında bu kabil 
mesailden dolayı daima ihtilâfa tahaddüs etmekte ve 
bu mebhaste Divanca takip olunacak hattı hareket 
hakkında sarih bir düstur gayrimevcut bulunmakta 
olmasına nazaran mümasili hususat hakkında bir gû-
na tereddüde mahal kalmamak üzere tayini mufctazaya 
müsaade buyurulması arz ve istirham olunur. 

2, Harcırah Kararnamesinin sekizinci maddesinde 
«hayvanlar araba veya hayvanla veya kürekli veya 

yelkenli kayıkla seyyahatte bir günün kusuru tam iti
bar olunur» denildiği halde beşinci maddesinde «(Ber-
ren beş kilometre ve bahren dört mil bir sürat itibar 
olunur» denilmekle iktifa edilip, kilometre ve mil kü
suratından bahsedilmemiş olmasından mil ve kilomet
re küsuratı için bir şey verilmemesinin vazıı kanunca 
maksut olduğu istidlal edilerek tatbikatta bu suretle 
muamele ifa edilmekte bulunmuş ise de beş kilometre 
ve dört milin bir saat itibar edileceğine mütedair olan 
hükmü kanun küsuratın nazarı dikkate alınmasına ma
ni olamıyacağı binaenaleyh küsurat nispetinde yol mas
rafı tahakkuku suretinde bastı muameleye de müsait 
bulunduğundan tatbikatta tereddüde mahal kalmamak 
üzere tayini muktezaya müsaade buyurulması arz ve 
istirham olunur. 

3. Evkaf bütçesinde her • sene mürakkam olup, 
bu senede mezkûr bütçenin on birinci ve on dördün
cü fasıllarını teşkil eden memurin ikramiyesinin su
reti tevzii mucibi ihtilâf olduğundan bahisle hangi ma-
kamatın emir ve mezuniyetiyle ne gibi hususatta kim
lere ve ne nispette ikramiye verileceğini bir sureti 
halle iktiran ettirilmesi lüzumunun bazı mürakiplik-
lerden işar ve talep olunması üzerine bu bapta bir ta
limatname yapılmış olup olmadığı ve yapılmamış ol
duğu takdirde verilecek ikramiyenin niye istinaden ve 
ne suretle hesap edileceği Evkaf Müdiriyeti Umumi-
yesinden ledelistifsar cevaben müdiriyeti mezkûreden 
varit olan tezkerede, 1926 senesi Evkaf bütçesinin sa-
lifüzzikir on birinci ve on dördüncü fasıllarını teşkil 
etmekte olan «Memurin ikramiyesi» bütçeye mutlak 
olarak mevzu olup, vazifelerinde sayü ikdamı meşhut 
olan merkez ve taşra memurinine mekadiri münasebe-
de tevzi ve ita ve öteden beri de bu suretle muamele 
ifa edilmekte olduğundan bu bapta bir talimatname 
yapılmasına lüzum görülmediği beyan edilmiştir. 

1339 senesi maliyesi Haziran - Şubat aylarına ait 
olarak takdim kılman raporlar üzerine Divanı Muha
sebat Encümenince ittihaz ve Heyeti Umumiyece tas
vip buyurulmuş olan kararda, ikramiye ve mükâfatı 
nakdiye ile taltifi zarureti hasıl olan memurine ikra
miye ita edilebilmesi için bazı devair bütçelerinde ol
duğu gibi, bir tertibi mahsus küşadiyle beraber ikra
miyenin ne gibi ahvalde ve ne nispette verileceğinin, 
her dairenin kendi memurin kanunlarında tespiti icap 
edeceği ve binaenaleyh memurine ikramiye itasının 
bir kanuna müstenit olması lâzım geleceği, şart itti
haz kılınmış olduğu gibi 1926 senesi bütçe formülün
de devair bütçelerinde ikramiye tahsisatının vazifesi
ne fevkalâde gayret ve ikdamından dolayı dairesince 
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taltifine lüzum görülenlere kanun ve nizamnamesi mu
cibince verileceği teyit ye tasrih edilmiş ise de vekâ
letler ile devairi sairece olduğu gibi Evkaf Müdiriyeti 
Umumiyesince de Memurin Kanunu yapılmamış ve 
diğer bir kanun ve nizamname ile de ikramiyelerin 
ne gibi ahvalde ve ne nispette verileceği tespit edilme
miş olmakla beraber Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi 
bütçesine şayanı taltif bulunan memurin için bir ter
tibi mahsus kuşat ve tahsisatı lâzime vazedilerek 
iktisabı kanuniyet eylemiş bulunmasına binaen teczi
ye edilmek istenilen ikramiyelerin kabulü zarurî gö
rülmüş olup, ancak senei atiyede Meclisi Âlice müt-
tehaz karar veçhile ikramiyelerin ne nispetten ve ne 
gibi ahvalde verileceği bir kanun veya nizamname ile 
tespit edilmediği surette Divanca vize muamelesinin 
icrasına imkân olamıyacağından bu hususun temini 
için vekâletlerin nazarı dikkati celp edilmiş olduğu 
arz olunur. 

4. Hizmeti maksure ile tahtı silahta bulunan me
murin maaşatı hakkındaki 14 Şubat 1332 tarihli Ka
nunda bu kabil memurinin mezun addiyle yerlerine 
vekil tayin edilmiyenlerinin maaşatı tam ve yerleri
ne vekil tayin edilmiş olduğu takdirde vekile verilen
den maadasının ita edileceği sarahaten mezkûr bulun
maktan naşi maaş meselesinden mucibi tereddüt bir ci
het yofcsada memurini mumaileyhime verilecek tah
sisatı fevkalâdenin tayini miktarı mevzuu ihtilâf teş
kil etmekte bulunmuştur. Şöyleki 13 Kânunuevvel 
1335 tarihli tahsisatı fevkalâde Kararnamesinin üçün
cü maddesinde «IBilfiil ifayı vazife etmeksizin maaş
larını tamamen veya kısmen almakta olan memurine 
aldıkları maaşın miktarına göre birinci madde muci
bince isabet eden tahsisatı fevkalâdenin nısfı verile
ceği» mezkûr olup, ancak mezun olanlara işbu mad
denin şamil olmadığı Şûrayı Devletçe ittihaz olunan 
karar tefsiriyle takarrür etmiş olduğu ve mezkûr ka
rarnamenin suveri tafbikiyesini mübeyyin olarak Ma
liye Vekâletince kaleme alınan talimatnamenin ma
aşlarından vekâlet maaşları kesilmeksizin mezuniyet 
verilen memurinin tahsisatı fevkalâdelerinin ne su
retle hesap olunacağı hakkındaki esasatı muhtevi olan 
on birinci maddesi salifüzzikir kararı tefsiriye tevfi
kan muamele ifasını âmir olduğu halde fıkrai ahiresü 
vekilin memuriyeti asliyesi olduğu ve memuriyet 
maaşı da vekâlet maaşından fazla bulunduğu takdir
de vekile verilecek tahsisatı fevkalâdenin Hazine he
sabına kalıp asîle ita edilemiyeceğini ve on beşinci 
maddesi de hizmeti maksure erbabından olanlarla ih
tiyat veya müstahfaz olarak tahtı silâha davet edil-

riıiş bulunan memurine almakta oldukları miktarı ma-
ajj üzerinden bilfiil müstahdem memurin misillû tah-
sjsatı fevkalâde verileceğini âmir olup, hizmeti mak-
siıre ile tahtı silâha davet olunan memurin de kanu
nen mezun addedilmiş olmalarına göre tahsisatı fev
kalâdeleri hakkında on birinci maddenin fıkrai alhî-
riesi ahkâmına tevfiki muamele edilmesi zarureti görü
lerek tatbikatta bu dairede muamele ifa edilmekte 
bulunmuş ise de, memurini mumaileyhimin tahsisatı 
fevkalâdeleri hakkında on beşinci madde ile başkaca 
esas vaz'ı cihetine gidilmiş olması, on birinci madde 
hükmünün memurini mumaileyhime ademi şümulü 
Hakkında kuvvetli bir kanaat tevlidine müsait oldu
ğu gi'bi yerinde vekil istihdam edilmemekle istihdam 
olunan vekile vekilin memuriyeti asliyesi olup, me
muriyeti asliye maaşının da fazla bulunmasından do
layı tahsisatı fevkalâde verilmemesi arasında netice 
itibariyle bir fark bulunmamasına göre maaşa kıya-
sen tahsisatı fevkalâdenin de tamamen asîle verilmesi 
lâzım gelirken birinci şıkka göre ita edilmesi muvafık 
görülmüş olan tahsisatı fevkalâdenin ikinci surette asil
den diriğ edilmesi maaşı asliye isabet eden tahsisatı 
fevkalâdeden fazla tediyatı mucip olmak gi'bi zararı 
Hazine dahi varit olmamasına göre kaidei adaletle 
kabili telif olamayacağı şüpheden azade bir keyfiyet 
almakla bu bapta zikrolunan talimatname ile mevzu 
esasatın bittetkik hizmeti maksure ile tahtı silâha alı
lan memurin hakkında ne suretle muamele ifası lâ-
iım geldiğinin tayinine müsaade buyurulması Diva-
hın cümîei temenniyatından bulunmuştur. 

Deruhtei Mesuliyet 
1. istihlâk Resmini tediye etmemek maksadiyle 

sigara kâğıdı kaçırdığından dolayı Seferoğlu Nikalaki 
aleyhine ikame olunan davanın Hazine lehine intaç 
olunmasında hizmeti sebkedenlere yerilecek ikrami
yenin sureti itası hakkında icra Vekilleri Heyetince 
|mittehaz karar üzerine tanzim ve Başvekâleti Celi-
İeden batezkere irsal buyurulan 4 Ağustos 1926 tarih
li Kararnamenin Heyeti Umumiyece tetkiki neticesin
de : Mumaileyh Seferoğlu Nikolaki hakkında berveç-
himuharrer Hazinece ikame edilen davanın indelmu-
hakeme Hazine lehine intaç olunmasına binaen meb
lağı müddeahih olan beş yüz altmış bin liranın Hu-
|kuk Müşavirliği Talimatnamesinin 45 nci ve 49 ncu 
jmaddeleri mucibince yüzde altısının tefrikiyle bun-
|dan dört bin lirasının bu hususta hizmeti sebkeden 
jîstan'bul Defterdarı Ali Hikmet ve mütebakisini Ma
liye Hukuk Müşaviri Süreyya, istanbul Muhakemat 
(Müdürü Asım ve Hazine Dava Vekili Galip ve Faruk 
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beylere alesseviye taksimi gösterilmiş ise de, mezkûr 
talimatnameden sonra kabul edilmiş olan Muhamat 
Kanununun onuncu maddesinde deavii hukukiyede da
va vekillerine verilecek ücreti vekâlet miktarının had
di azamisi tayin edilmiş Ve metni kararda dahi sa
rahaten zikredildiği üzere mahkemece de on bir bin 
iki yüz lira vekâlet ücretine hüküm verilmiş olduğu 
cihetle bunun fevkinde salifüzzikir talimatname ahkâ
mına tevfikan aidat itası muvafık olamıyacağı teem
mül edilmekle beraber mezkûr talimatname ahkâmına 
ittiba edildiği takdirde dahi talimatnamenin 45 nci 
maddesinde «Hazinei celilenin Dersaadet'te hükmetti
rilen matlübatından gerek sulhen ve gerek mevkii ic
raca vukübulacak tahsilatın yüzde dördü dava veki
line ve ikisi tenfizi ilârnat memuruna ait olacağı» ve 
49 ncu maddesinde de «Dersaadet dava vekilleriyle 
tenfizi ilâmat memuru aidatından yüzde onu müşavi
re verileceği» muharrer olmasına nazaran meblağı1 

mezburun, mezkûr talimatnamenin salifülbahis mad
deleri ahkâmına tevfikan memurini mumaileyhime 
taksimi maddeteyni mezkûreteyn ahkâmına mugayir 
olduğu gibi, muahharen mevkii meriyete vazolunan 
Muhamat Kanunu ile, deavii hukukiyede dava vekil
lerine verilecek ücreti vekâlet miktarının haddi azami
si gösterilerek bir maddesiyle de işbu kanuna muga
yir kavanin ve nizamat lağvedilmiş olduğuna göre 
mevzubahis Hukuk Müşaviri Talimatnamesinin ücre
ti vekâlete ait ahkâmı elyevm meri bulunmamış ol
duğundan Muhamat Kanunu ahkâmına tevfikan mah
kemece ücreti vekâlet olarak takdir ve hükmedilen 
îl 200 liranın itası icap edip encümen bunun da ka
nunen bu hususta hizmeti sebkedenlerden yalnız ai
datla mütahdem vekillere itası ve vekiller, maaş veya 
ücretle müstahdem bulundukları takdirde ise ücreti 
mahkûmenin Hazinece irat kaydı muktazi bulunduğu 
ve varidata müteallik bir meblağın emanete alınması 
bütçe esasiyle Muhasebei Umumiye Kanunu ahkâ
mına mugayir bulunmak itibariyle meblağı mezburun 
emanete alınarak emanetten tesviyesi de rehin cevaz 
olamıyacağı cihetle esbabı muharrereye binaen karar-
namei mezkûr ahkâmının imaline imkân görüleme
diği Başvekâleti Oelile ile Maliye Vekâletine iş'ar kı
lınmış olduğu gibi ahiren Hazine Hukuk Müşaviri Sü
reyya Beye 1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanunu
nun 50 nci maddesiyle ol baptaki Heyeti Vekile ka
rarına İstinaden ikramiye olarak tahakkuk ettirilen 
7 400 lirayı muhtevi ita emrinin vizeye sevkedilmesi 
üzerine de, kanunu mezkûrun salifülbahis 50 nci mad
desinde, ahkâmı hususiyeye tabi bulunanlar müstes
na olmak üzere varidatı devlete müteallik kavanin 

mucibince kaçakçılık dolayısiyle istiyfa olunacak ce
zayı nakdilerin nısfına kadar miktarı muhbirler ile 
kaçağın derdesti emrinde hizmeti görülenlere derhal 
ikramiye olarak verilebilir. Bu suretle verilecek ikra
miyelerin sureti sarfı ve her daire bütçesinde açılacak 
faslı mahsusa veçh'i mahsubu Maliye Vekâletince tan
zim kılınacak talimatname ile tayin olunur, denilme
sine ve Sigara Kâğıdı inhisarı hakkındaki 26 Şubat 
1341 tarihli ve 558 numaralı Kanunla kaçak olarak 
müsadere edilen sigara kâğıtlarından alınacak ceza
yı nakdilerin sureti tevzii hakkında ahkâmı hususiye 
mevzu bulunmasına göre ahkâmı hususiyeye tabi işbu 
kaçakçılığın Mtivazenei Umumiye Kanununun mez
kûr 50 nci maddesiyle veçhi münasebeti görülememiş 
olduğu gibi salifülbahis 26 Şubat 13'41 tarihli ve 548 
numaralı Kanunun 12 nci maddesinde «İşbu kanunla 
tahtı inhisara alınan meVaddan tahsil olunacak ceza
yı nakdilerin yüzde yetmiş beşi akabi tahsillerinde der
hal muhbir ve müsadirlerine ve bu hususta hizmeti 
mesbuk olanlra tesviye olunur» denilmesiyle ikramiye
nin muhbir ve müsadirlerle kaçağın emri ihbar ve mü
saderesinde hizmeti mesbuk olanlara hasredilmiş ol
masına nazaran Hazine Hukuk Müşaviri Süreyya Be
ye mezkûr davanın takip ve intacı enirinde sebkeden 
hizmetine mukabil verilmek istenilen paranın bu bap
ta Heyeti Vekilece ittihaz olunan kararda dahi beyan 
olunduğu üzere ücreti vekâlet olarak telakkisi zarurî 
olup, halbuki bu kabil vekâlet ücretlerinin de Muha
mat Kanunu ahkâmına tevfikan ancak aidatla müs
tahdem vekillere itası mümkün olacağı beyaniyle mez
kûr ita emrinin reddedilmesine mebni cevaben vekâ
leti müşarünileyhadan ve Vekil Abdülhalifc Beyefen
dinin imzasiyle varit olan tezkerede, sigara kâğıdı ka
çıran Seferoğlu Nİkolaki hakkındaki dava neticesin
de Hazine lehine hükmedilen 560 bin lira cezayı nak
dinin yüzde altısı nispetinde ita olunacak 33 600 
liraya ait havalenamelerle ita emrinin 1341 senesi Mü
vazenei Umumiye Kanununun 50 nci ve 907 numaralı 
Kanunun 1!2 nci maddeleriyle Usulü Muhasebei Umu
miye Kanununun otuzuncu maddesinin fıkrai ahiresi-
ne istinaden vizesi lüzumu işar kılınmıştır. Anifen 
de arz olunduğu vehçile 1341 Müvazenei Umumiye 
Kanununun 50 nci maddesi ahkâmı hususiyeye tabi 
bulunanlar müstesna olmak üzere varidatı devlete 
müteallik Kavanin mucibince kaçakçılık dblayısiyle 
istiyfa olunacak cezayı nakdilerin ancak muhbir ve 
müsadirlerine nısfına kadar verilecek ikramiye hak
kında olup, sigara kâğıdı inhisarı ve bunun kaçakçılı
ğı neticesinde müsadere edilenlerden alınacak cezayı 
nakdilerin sureti tevzii hakkında ayrıca bir kanunla 
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ahkâmı hususiye mevzu bulunması ve Hukuk Muşa- I 
viri Süreyya Beyle rüfekasınm muhbir ve müsadir 
vaziyetinde olmamaları hasabiyle ahkâmı hususiyeye 
tabi bulunan mevzubahis Seferoğlu Nikolaki sigara 
kâğıdı kaçakçılığının 1341 senesi Muvazenei Umumi
ye Kanununun salifüzzikir 50 nci maddesiyle veçhi 
münasebeti görülemediği gibi, işbu sarahati kanuni
ye karşısında içtihada da mahal olmamasına mebni 
mezkûr maddeye istinaden deruhte olunan mesuliyet 
bu noktadan varit ve şayanı kabul olamıyacağı cihetle I 
kararı evvelin tağyir ve tadiline mahal bulunamamış 
ve mevzubahis meblağın bu baptaki Heyeti Vekile 
kararında dahi tasrih edildiği üzere Hukuk Müşavir
liği Talimatnamesi mucibince yüzde altı nispetinde üc
reti vekâlet olarak talakkisi hususuna gelince, vekâ
let ücretlerinin Muhamat Kanunu ahkâmına tevfikan 
ancak aidatla müstahdem vekillere itası mümkün | 
bulunacağı noktai nazariyle yine şayanı kabul olamı
yacağı hakkında ekseriyetle ıftühazL karar edilmiş ol
ması meselenin bu noktadan içtihada mütehammil ol
duğuna delâlet eylemesine ve Usulü Muhasebei Umü- I 
rrriye Kanununun 30 ncu maddesinin fıkrai seniyesine 
teivfikan deruhtei mesul yetle vizesi lüzumu beyan I 
edildiğine nazaran bu noktadan deruhtei mesuliyet 
varit görülmüş olup, ancak 907 numaralı Kanunun I 
12 nci maddesinde istiyfa edilecek cezayı nakdilerin 
yüzde yetmiş beşinin ikramiye olarak verilmesi sara- I 
haten mezkûr bulunduğu halde Muhamat Kanunu ile 
ahkâmı maliyesi mefsuh bulunan Hukuk Müşavirliği 
Talimatnamesine istinaden mevzubahis ikramiyenin 
yüzde altı nispetinde tahakkuk ettirilmesindeki mu- I 
halef eti kanuniye derkâr bulunmuş olduğundan tahak
kuk keyfiyetinin 907 numaralı Kanunun 12 nci mad
desindeki sarahat veçhile nispeti kanuniyesi dahiline 
irca ve cezayı nakdinin de tahsili halinde bu baptaki I 
vize muamelesinin icrası mümkün olabileceği cevaben I 
izbar kılınmış idi. Ahiren vekâleti müşarünileyhadan 1 
varit olan tezkerede, mevzubahis sigara kâğıtlarından I 
dolayı mahkemece sureti katiyede hükmedilen 560 bin I 
küsur liradan ikramiye olarak Vekâlet Hukuk Muşa- I 
viri Süreyya ve İstanbul Defterdarlığı Muhakemat I 
Müdürü Asım ve Hazine Davavekillerinden Ali Ga- I 
lip ve Faruk beylere yedişer bin dört yüz ve Defter- I 
dar Ali Hikmet Beye de dört bin lira ki cem'an itası I 
takarrür eden 3!3 600 liranın mezkûr kaçakçılıktan I 
dolayı tahtı hükme alman cezayı nakdinin yüzde yet- t 
miş beş miktarı dahilinde bulunduğu ve yüzde yetmiş I 
beşten mütehass'ü miktarın kâffesi münhasıran mu- • 
maileyhime ita edilmeyip muhbir ile diğer mesbukul- I 
bideme zevata da mezkûr yüzde yetmiş beşten ikrami- | 

I ye itası mutasavver olup, ancak bu kabilden kesbi 
istihkak eden diğer zevatın derecei hizmetleri derdesti 

\ tetkik ve tahkik bulunduğu cihetle mecmuunun ha
valeye raptına imkân bulunmamış olduğu ve şu halin 

! istihkakları tebeyyün ederek ikramiye ile taltifi muva-
ıfık görülen mumaileyhimin tehiri hukukunu müstel-
I z:m görülemediği ve atiyen neticei tetkik ve tahkikat
ta tavazzuh edecek hale göre diğer müstahaklara ait 
havalenamelerle peyderpey tanzim edileceği mütalâa-

I siyle tahs'il edilecek cezayı nakdiden alınmak kayıt ve 
I şartiyle tanzim edilen havalenamenin vizesi lüzumun

da israr gösterilmiştir. 'Sigara kâğıdı inhisarı hakkın
daki Kanuna müzeyyel 907 numaralı Kanunun 12 nd 

I maddesinin tayin ettiği yüzde yetmiş beş nispetinde 
I : ikramiyenin muhbir ve müsadirlerle hizmeti mesbuk 

olanlara mecmuen verilecek müktarı irae etmesine ve 
[: muhbir ile diğer mesbukübideme zevata da. bu nispet 
I dahilinde ikramiye tahakkuk ettirileceği ve .bu kabil-
I den kesbi istihkak eden düğer zevatın derecei hizmet

lerinin derdesti tetkik ve tahkik bulunduğu beyan 
I edilmekte olmasına nazaran, salifüzzikir ikramiyenin 

tehiri itasına bir sebebi kanunî kalmamış olduğundan 
I mumaileyhim namına tahakkuk ettirilen meblağı mez-

burun deruhte edilen mesuliyete binaen vizesi icap 
I edeceği ve yalnız mezkûr 907 numaralı Kanunun 12 

nci maddesinde «İkramiyelerin tahsilattan tediye edi-
I leceği bildirilmekte olmasına ve vekâleti müşarüniley-

hanın iş'arı vakiinde de tasrih edildiği üzere tahsil 
edilecek cezayı, nakdiden tediyat icra olunacağına gö-

: re;» hini tediyede bu cihetin tevsiki icap edip başkaca 
I) havalenameye lüzum olmadığından bu hususta mür-
I; sel havalenamenin vizesine mahal görülemediği ve 
I; mahkûm 560 bin lira cezayı nakdinin yüzde altısı nis-
I petinde ikramiye ita edilmekte bulunması hasebiyle 
I tahsilattan, işbu nispet gözetilmekstizin mecmu ikra-
I miyenin tediyesi gayri caiz olduğundan tediye evra-
I; ki meyanında bu cihetin de tespit ve tevsikiyle mez-
I kûr cezayı nakdî tahsilatından mumaileyhime ancak 
I yüzde altı nispetinde tediyat icra edilebileceği ve ge-
I rek nakden vukübulacak tahsilat, gerek mezkûr cezayı 

ji nakdiye mukabil Hazine namına tefevvüz olunacak 
I: emlâk mukabilinde bu dairede icrayı muamele edil-
I mesi lüzumu tezekkür ve icap edenlere tebliği keyfi--
|i yet edilmiştir. 
I Encümence İttihaz Olunan Karar 
I 1.- Emrivaki halini almasından naşi şeraiti mu-
i kaveleye nazaran pek az bir farkla tesellüm edilen ku-
I maş bedelinin farka ait miktarının ita emrinden tenzili 
E suretiyle yapılan muamelenin encümenimizce de ka-
| bulu zarurî görülmüş ve ancak mümasili mesailin te-



— 22 — 

kerrürü suiistimale müsait bir hal iktisap ve taahhü-
dat ahkâmına müteahhitleri riayete müsamahaya sev-
kedebileceğinden badema bu gibi hilafı mukavele vu-
kubulacak teslimatın ademi kabliyle ahkâmı muka
velenamenin harfiyen icrası hususunun Hükümete teb
liği takarrür etmiştir. 

2. Harcırah yevmiyelerinden gün küsuratının ade
di tama iblağı kararnamenin sekizinci maddesi ahkâ
mından olmasına nazaran saat küsuratının da adedi 
tama iblağı muvafık görülmüştür. 

3/ İkramiyelerin sureti tevziine ait kanun ve ni
zamları mevcut olmayan ve fakat bütçelerinde ikrami
ye tahsisatı bulunan dairelerce müstahaklarına amiri 
itanın takdiriyle ikramiye itası zarurî olup, ancak 1927 
senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 12 nci mad
desinde bu gibi ikramiyelerin itası icra Vekilleri He
yetince tasdik olunacak bir talimatnameye müstenit 
olacağı tasrih edilmiş olmasına mebnü başkaca ittihazı 
karara mahal görülememiştir. 

4, Hizmeti maksure ile tahtı silâha alınan me
murine verilecek olan maaş ve tahsisatı fevkalâde mik
tarları ahiren kabul olunan Maaş Kanunu ile halle
dilmiş olmakla keza bu hususta başkaca b'ir karar 
ittihazına mahal görülmemliştir. 

Derühtei Mesuliyet 
1. Kaçak eşyalardan alınacak cezaların kaçağın 

derdesti emrinde hizmeti sebkeden memurlara ikra
miye verilip, verilmİyeceğine dair Mayıs 1927 -
Ağustos 1927 tarihli raporun üçüncü fıkrası lieclit-
tefsir Maliye ve Bütçe encümenlerine havale edilmiş 
ve bu meselede buna müşabih bulunmuş olmakla bu
nun da salifüzzikir muamele ile birleştirilmesi Şubat 
1928 tarihli ve numaralı mazbata ile Makamı Ri
yasete arz olunmuş olduğundan işbu fıkra üzerine baş
kaca ittihazı karar edilmemiştir. 

Kânunuevvel 1926 ilâ Şubat. 1927 Aylarına Ait Rapor 
Divanı Muhasebatın Mütalâası 

1, Mahsubu Umumî Kanununun bazı mevaddı-
nı muaddil 27 Kânunusani 1927 tarihli ve 726 numa
ralı Kanunun tarihi neşrinden sonra biîmüzayede fü-
ruht edilecek emvali gayri menkule! milliye ve met
ruke bedelâtına mukabil İstikrazı Dahilî Tahvilâtının 
sureti kabul ve mahsubuna müteallik olarak Maliye 
Vekâleti Ceiilesince kaleme alınıp, bir sureti umum 
sırasında Divana da tebliğ edilmiş olan 5 Kânunusani 
1927 tarihli tahriratı umumiyenin «Bu kabil menkul 
emval bedelâtına mukabil İstikrazı Dahilî tahvilâ
tının kabulü zaruridir. Mamafih bu kabil menkul 

emval bedelâtmın nakden istiyfası matlup olduğu tak
dirde fimabaat mezat kaimelerinde bedelâtı mezkûre-
nin nakden istiyfa edileceğinin behemehal tasrihi» 
mealinde bir fıkrayı muhtevi olduğu görülmüştür. 
Ancak, kanunu mezkûrla Hazineye bedelâtı mezkûre-
nin nakden veya istikrazı dahilî ile istiyfası hususun
da salâhiyet bahşedilmemiş bulunmasına binaen be
delâtı mezkûrenin münhasıran nakden istiyfasını te
min etmek üzere vazedilmek istenilen şu esas ahkâmı 
mezkûrei kanuniye ile kabili telif görülememekle bu 
bapta sebkeden işara vekâleti müşarünileyhadan va
rit olan tezkerei ceVabiyede Usulü Muhakematı Hu
kukiye Kanununun muaddel 64 ncü maddesinde «Ka
nunen ve nizamen memnu ve adabı umumiyeye muga
yir ve asayişi umumiyeyi muhil olmayan ve şeraiti 
kanuniye ve nizamiyeye muvafık olan mukavele senet
lerinin ahkâmı mer'î ve muteber addolunur.» diye 
muharrer olup, mukavele akdinde Hükümet ile eşha
sı hakikiye ve hükmiye beyninde de kanunen nifak 
bulunmadığı gibi, müzayedeye vazolunan emvali gay-
rimenkule bedelâtmın nakden istiyfa edileceği hakkın
da mezkûr kaimelere dercedilecek şartın müşteri ta
rafından bittetkik imza edilmekte ve bu itibarla nak
den tediye üzerine akti beyi vaki olmakta bulunmuş 
ve emvali milliyei devletin nakit mukabilinde satılma
sı kanunen memnu bulunmamış olduğu cihetle gerek 
Usulü Muhakematı Hukukiye Kanununun mezkûr 
maddesinin sarahati ve gerek Kanunu Medenimiz ah
kâmı mucibince akdi mezkûrun imza edenler arasın
da mer'i ve muteber olması lâzım geldiğine göre sa
tış bedellerinin nakden istiyfasını teminen müzayede 
kaimelerine berveçhi muharrer bir fırka derci lüzu
muna mütedair olan tebligatı umumiyenin muvafıkı 
kanun olduğu bildirilmiş ise de, Usulü Muhakematı 
Hukukiye Kanununun mebhus maddesi mucibince 
akdedilecek mukavelâtın kanunen ve nizamen mem
nu ve adabı umumiyeye mugayir ve asayişi umumi
yi muhil olmaması lâzım geldiği gibi, şeraiti kanuni
ye ve ahkâmı nizamiyeye de muvafakat ve mutaba
katı muktezi olup, Hazine için de vacibülittiba olan 
bu esasın alelumum emvali devletin bey ve füruhtun-
da tatbiki hususundaki lüzum aşikâr bulunmakla be
raber 27 Kânunusani 1926 tarih ve 726 numaralı Ka
nunun dördüncü maddesinde, «İstikrazı Dahilî tah
villeri birinci maddede muharrer matlubatı Hazi
neye ve fıkaratı atiyede münderiç şerait dairesinde 
emvali milliye ve metruke satış ve icar bedellerine 
kıymeti muharrerleri üzerinden kabul olunur» denil
mekle mükellefine bu kabil düyuna mukabil İstikrazı 
Dahilî tahvili itası hususunda alelıtlak salâhiyet balh-
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şedilmiş olmasına binaen mükellefinin bu nevi düyu
nunu nakden veya İstikrazı Dahilî tahvili ile de tedi
yede muhayyer bulundukları derkâr ve bu sebeple 
nakden edayı deyin etmek istiyenlerden Hazinece bu 
suretle istiyfayı matlup edilebileceği gibi, bu baptaki 
müsaadei kanuniyeden bilistifade istikrazı Dalhılî tah
vili itası suretiyle tesviyei deynetmek istiyenlerin tev
di edecekleri tahvilâtın Hazinece kabulü emrindeki 
mecburiyet de aşikârdır. 

Binaberin maddei mezkûre ile Hazinenin matlu-
batı meb'huseyi münhasıran nakden istiyfa etmek hu
susundaki salâhiyeti tahdit ve takyit edilmiş ve mu-
'kavelâtın da ahkâmı kanuniye ve şeraiti nizamiyeye 
muvafakat ve mutabakatı lâzımeden bulunmuş olup, 
halbuki Maliye Vekâleti Celilesince dermeyan edil
diği üzere müzayede kaiimelerine emvali milliye satış 
bedelâtının nakden istiyfa edileceğine dair bir madde 
derci ile satış muamelesinin icrası ve bu şerait dai
resinde akdi mukavele olunarak istiyfayı matlup ci
hetine gidilmesinin mezkûr matlübata mukabil İstik

razı Dahilî tahvilâtı kabul edilmemesini intaç eyleme
si ve bunun da maddei mezkûrei kanuniye hükmü sa
rihinin ihmal ve ihlâlini müddei bulunması hasabiyle 
gayri caiz ve muhalifi kanun olacağı umuru bedihi-
yeden bulunmasına mebni, ihtiva eylediği fıkrai mep-
huse dairesinde muamele ifası hususunun kanuna mu
halefetine celbi nazar edilmek suretiyle mezkûr tahri
ratı umumiyenin murakipliklere tamim ve o suretle 
vekâleti müşarünileyhaya cevap tastir edilmekle be
raber keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzı 
da Heyeti Umumiyece karargir olmuştur. 

Encümence İttihaz Olunan Karar 

1. Mahsubu Umumî Kanunu mucibince Hükü
metin matlubatına mukabil kabul edilmekte olan İstik
razı Dahilî tahvilâtının kuponlarının tamam olması 
lâzım geldiği Meclisi Âlinlin 3'64 numaralı ve 23 Ha
ziran 1927 tarihli karariyle halledilmiş olmakla baş
kaca tetklkata lüzum görülmemiştir. 
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Sıra Numarası : 114 

ŞEHİR VE KÖY YATI MEKTEPLERİNİN MASARİFİ HAKKINDA (1/136) NUMARALI KANUN 
LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti I 
Başvekâlet Muamelat 11 Mart 1928 

Müdüriyeti 
Mukarrerat Şubesi 

Adet : 6/1192 

Büyük Millet Meclisi | 
Riyaseti Celİlesine I 

Şehir ve köy yatı mekteplerinin masarifi hakkın
da Maarif Vekâleti CelilesJİnçe tanzim edilen ve îc-
ra Vekilleri Heyetinin 4 Mart 1928 tarihli içtimam-
da tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan ka
nun lâyiihasiyle Maarif ve Maliye Vekâleti celilele-
rinin esbabı muciıbeyi havi tezkerelerinin sureti mu-
saddakası ile müfredat kadrosu leffen takdim olun
muştur. 

Muktezasınım ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Başvekâleti Celileye 
Mubasebei Hususiyeler varidatından muallim } 

mekteplerine hasr ve tahsis edilen % 10'lardan bir 
kısmının şehir ve köy yatı mekteplerinin idaresine 
tahsisi hakkında geçen sene vuku bulan arz ve tek
lif üzerine keyfiyet Bütçe Encümeninde müzakere 
edildiği sırada doğrudan doğruya hususi idarelerin 
cümlei vazaifinden olan köy yatı mekteplerinin mez- I 
,kûr idarelere devir ve tahmili ve şehir yatı mektep
lerinin sür aitle tasfiyesiyle mevcudunun asgari had- I 
de tenzili mütalaası dermeyan edilmişti. Vekâletimiz I 
Bütçe Encümeni mazbatasının tayin ettiği had dai
resinde hareketle evvelce idaresinde bulundurduğu I 
22 adet köy yatı mektebinden on yedisini muhasebei I 
hususi yelere devretmiştir. I 

Yalnız mahalli varidatı idaresini temine kâfi ol
mayan beş köy yatı mektebi hakkında bu ahkâm 
tatbik edilememiş ve 'binnetieıe bu mekteplerin muha
fazası zarureti hâsıl olmuştur. Bunlarla beraber im
kân dairesinde tasfiyesine çalışılan on iki adet yatı 
mektebinin bu sene için de yüzde onlarla idaresi tali- I 
ti mecburiyettedir. I 

Şehir yatı mekteplerinde senei maliye iptidasın
da mevcut talebeden bir kısmı velilerine ve bir kısmı I 
da müessesatı sınaiye ve ticariyeye ve sanatkârlar I 

nezdine yerleştirilerek hayata atılmaları ve tahsile 
kabiliyetli olanları da bilmüsabaka lise ve muallim 
mekteplerine alınarak tali tahsilleri temin edilmiştir. 
Mütebaki talebe ile köy yatı mekteplerinin gelecek 
sene de yüzde onlarla idaresi için tanzim kılınan ka
nun lâyihası ve müfredat kadroları leffen takdim kı
lınmış olduğundan ifayı muktezasına müsaade bu
yurulmasını arz ve istirham eylerim efendim. 

Maarif Vekili 
Necati 

Başvekâleti Celileye 
Şehir ve köy yatı mekteplerinin 1928 senesi kad-

rolariyle bu bapta tanzim olunan kanun lâyihasına 
mütedair olup, Hazineye havale buyurulan Maarif 
Celilesİnin merbut tezkeresi ve melfufu tetkik ve 
mütalaa olundu. 

28 Mayıs 1927 tarih ve 1074 numaralı Kanun 
mucibince şehir ve köy yatı mektepleri idarei husu-
siyeden alınan yüzde onlardan tahsis olunan bir mil
yon lira Maarif Vekâletince idare edilmiş olan ve 
mahalli varidat idaresini temine kâfi olmayan beş 
köy yatı mektebi ile tasfiyesine çalışılan on iki adet 
şehir yatı mektebinin 1928 senesinde de vekâletçe 
(idaresi zaruri görülmesine ve bu hususun istilzam 
ettiği masarifin yüzde onlardan temin edileceğine 
göre merbut kadro ve kanun lâyihasının iktisabı ka-
nuniyet etmek üzere Meclisi Âliye şevkine Hazinece 
mahzur olmadığı arz olunur efendim hazretleri. 

4 Mart 1928 
Maliye Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata Numarası : 61 
Esas Numarası : 1/136 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Şehir ve köy yatı mektepleririin masarifi hakkın
da Maarif Vekâletince tanzim ve Başvekâletin 
11 Mart 1928 tarihli ve 6/1192 numaralı tezkeresiyle 
Meclisi Âliye sevk olunup, Encümenimize muhav-
vel kanun lâyihası Maarif Vekili Bey hazır olduğu 
halde tetkik edildi. 
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Evvelki seneler zarfında kısmen mülhak, kısmen, 
de umumi bütçe ile idare edilmiş olan şehir ve >köyj 
yatı mektepleri 28 Mayıs 1927 tarihli ve 1074 numa
ralı Kanun mucibince 1927 mali senesi zarfında ida-
rei hususiyeierden muallim mektepleri inşaatı ve t e 
sisatı karşılığı olarak kanunu mahsusuyle Maarif 
Vekâletine muhasses yüzde' onları faslı mahsusun
dan sarfına mezuniyet verilen bir milyon lira ile ida-

- re olunmuştur. 

Bu mekteplerin ibir kısmı tedricen tevhit edile-; 
rek, bir kısmı da lalâkası (itibariyle idarei hususiye-; 
lere devrolunarak kanunu mahsus mucibince mual
lim mektepleri inşaat ve tesisatına mahsus mebali-
ğin ehemmiyeti der kâr olan bu hususa hasrı yolun
da Maarif Vekâleti tarafından 1927 senesi zarfında 
masruf mesaiye muttali olan encümenimiz bu sene 
de aynı mesaiye devam olunmak üzere mevcut olan 
şehir ve köy yatı mekteplerinin 1928 senei maliye
sinde de saüfülarz faslı mahsustan idaresiini muvafık 
bulmuştur. 

Hastahânelerle kadrosu Maarif Vekâleti Bütçe
sine dahi^ Prevantoryomda tedavisi zaruri görüle
cek olan şehir ve köy yatı mektepleri talebesinıifn te
davi masrafı karşılığı olmak üzere tahsisat vaz'ı yo
lunda Maarif Vekili Beyefendinin mütalaası Encü-
menimizce muvafık görülmüş ve bu maksat için ay-; 
rica 25. 000 lira zamrniyle birindi maddede hükü-? 
metirr teklifi olan 900 000 lira, 925 000 liraya iblağ! 
olunmuştur, 

.Bu tahsisatın mevcut kanunlar ve cari usuller da
hilinde sureti sarfını daha 'iyi tanzim edebilmek için, 
kanunun bazı maddeleri tadil edilerek lâyihaya iki: 
cetvel ilâve ve ikinci cetvelde idare masarifi mad-! 
desindeın bu mekteplerin idaresine muktazi harcırah,; 
tesisat, inşaat ve tamirat da dahil olmak üzere me-s 
kûlat, melbusat, tenvir ve teshin, mualece, tathıir,! 
kırtasiye, kitap, müteferrika gibi masarifi daime kas-; 
tolunmuş ve kanun lâyihası bu muaddel şekliyle He
yeti Umumiyeye arz edilmiştir. 19 Nisan 1928 

Reis 
Edirne 
Şakir 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
Ankara 

Rifat 

Reivsekili 
Burdur 

Salih Vahit 

Kâtip 
Kütahya 

Niyazi Asım 

Aza 
Erzurum 

Nafi Atuf 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Şevki Bey 
Tokat 

İmzada bulunmadı 
Aza 

Samsun 
Adil 

Aza 
Bursa 
Muhlis 

Aza 
Sivas 

Remzi Bey 
İmzada bulunmadı 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Hükümetin Teklifi 

Şehir ve Köy Yatı Mekteplerinin Masarifi Hakkında 
Kanun Lâyihası 

>BMnci Madde — 20 Mayıs 1926 tarihli ve 843 
numaralı Kanun ile tespit edilen faslı mahsustan Ma
arif Vekâletince idare olunan şehir ve köy yatı mek
tepleri için 900 000 lira sarfiyat icrasına mezuniyet 
verilmiştir. 

İkinci Madde — Birinci madde ile sarfına mezu
niyet verilmiş olan mebaliğden 208 392 lirası maaş, 
tahsisatı fevkalâde, uzaklık ve pahalılılk zammı ve 
ücurata ve 691 608 lirası masarife tahsis edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Tahakkuk edecek tasarrufat 
tahsisat olarak birinci maddede mezkûr faslı mah
susa iade olunur. 

Dördüncü Madde — İşbu Kanunun ahkâmım ic
raya Maarif Vekili memurdur. 

.Beşinci Madde — İşbu Kanun 1 Haziran 1928 
tarihinden muteberdir. 

4 Mart 1928 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

/Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Behiç 
İktisat Vekili 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Ablüihalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Nafıa Vekili 
Mustafa Rahmi 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Şehir ve Köy Yatı Mekteplerinin 1928 Masarifi 
Hakkında Kanun Lâyihası 

Birinoi Madde ^ - 20 Mayıs 1926 tarihli ve 843 
numaralı Kanun ile tespit edilen faslı mahsustan Ma-
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arif Vekâletince idare olunan şehir ve köy yatı mek

tepleri için 1928 senei maliyesi zarfında 925 OOO lira 

sarfiyat icrasına mezuniyet verilmiştir. 

ikinci Madde — Birinci madde ile sarfina me

zuniyet verilmiş olan mebaliğden merbut (1) numa

ralı cetvel ve kadro mucibince 210 392 lira maaşata 

ve (2) numaralı cetvel mucibince 714. 608 lira masa

rife tahsis olunmuştur. 

Üçüncü Madde — (1) ve (2) numaralı cetvellere 

nazaran 1928 senei maliyesi nihayetinde tahakkuk 

edecek tasarrufat tahsisat olarak birinci maldede zik-

rolunan faslı mahsusa iade olunur. 

Dördüncü Madde (1) ve (2) numaralı cetveller 

arasında münakale icrası fasılların münakalesi hak

kındaki ahkâma tabidir. 

Beşinci Madde — 28 Mayıs 1927 tarihli ve 1074 

numaralı Kanun 1 Haziran 1928 tarihinden mülga

dır. 

Altıncı Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta

rihinden itibaren bir sene müddetle muteberlir. 

Yedinci Madde — Bu Kanunun ahkâmını icra

ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

(1) Numaralı Cetvel 

Fasıl Madde Nev'i Mühassesat Lira 

1 
2 

3 

4 

5 

Maaş 

Tahsisatı fevkalade 

Uzaklık ve pahalılılk zammı 
Ücurat 

788 numaralı Kanunun tatbi
ki masarifi 

36 036 

73 956 

3 000 

95 400 

2 000 

Fasıl Madde Nev'i Mühassesat Lira 

Yekûn 210 392 

(2) Numaralı Cetvel 
1 İdare masarifi 688 108 
Hasrahane ve pravantoryumda 

iaşe ve tedavi masrafı 25 000 
3 Geçen sene düyunu 1 500 

Yekûn 714 608 

Nev'i memuriyet 

Şehir yatı mektepleri 
Muallim (1) 
Hesap memurları ve kâtip 
Ambar ve depo memuru 
Mubayaa memuru 
Müdür makam ücreti 
Müdür muavini makam 
ücreti 
Muallim mesken ücreti 
Doktor 

100 
12 
12 
4 

12 

15-40 
20 
15 
12 

Eczacı 
Hastabakıcı 
Aşçibaşı 
Aşçı yamağı 
Hademe 
Sanat ustası 

Muallim 
Hesap memuru ve kâtip 
Ambar ve depo memuru 
Muallim mesken ücreti 
Makam ücreti 
Doktor 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Hademe 

12 
100 

1 
2 

14 
12 
6 

200 
10 

Köy Yatı Mektepleri 
20 

5 
5 

20 
5 
5 
5 
5 

30 

20 
15 
12 

Yekûnu Umumi 925 000 

Adet Maaş Ücret 

20 

15 
8 

150 
50 
25 
40 
15 

8-30 
40-100 

15 
40 
25 
30 
15 

(1) Kanuni hakkı mükteseplerine göre verilecek
tir. 

\ 
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Sıra Numarası : 117 

SAMSUN'UN SAİT BEY MAHALLESİNDEN HASAN OĞLU HAMDİ'NİN İDAMI HAKKINDA 
(3/1Ö6) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZCE RESİ VE ADLİYE ENCÜMEN/ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 13 . 3 . 1928 

Müdevvenat Müdiriyeti 
Tahrirat Şubesi | 
Adet : 6/1265 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Samsun'un Sait Bey Mahallesinde Müezzinoğul-; 
larından Hasan oğlu 1317 tevellütlü Hamdinin ida-j 
mı hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesince i t t i
haz ve Mahkemei Temyiz Dairesince tasdik edilen; 
ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mu-i 
cibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere) 
Adliye Vekâleti Celilesıiınin musaddak sureti mer-j 
but 12 Mart 1928 tarih ve 134 numaralı tezkeresiyle! 
tevdi olunan ilâm ile buna müteferrî evrak aynen ve: 
leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü-ı 
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekâletinin 12 Mart 1928 Tarihli ve 238/134 ; 
Numaralı Tezkeresi Suretidir 

,Deır<desitiinıe mıeımuır Jıanıdaorna efradımdan Sütey-i 
man ile polis memurlarından Sami Efendiyi kati ve i 
eşhası saireyi cerh etmek maddesinden maznun 
Samsun'un Sait Bey Mahallesinden Müezzinoğulla-
rından Hasan oğlu 1317 tevellütlü Hamdi'nin idamı
na dair Samsun Ağır Ceza Mahkemesinden sadir 
olan hükmün tasdikine ve merasimi mahsusai kanu-
niyenin ifası zımnında evrakın Büyük Millet Mecli
sine takdimine karar verildiğini havi Mahkemei Tem
yiz Birinci Ceza Dairesinin 4 M'art 1928 tarih ve 
775 numaralı ilâm ile evrakı müteferriası Mahikemed 
Temyiz BaşmüddJdiumuimliilliğiırtden göniderflimeklıe nap-
ten takdim kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mu
cibince Meclisi Âlice muamelei muktaziyenin ifası
na delâlet buyurulmasını rica ederim efendim haz
retleri, 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 
Karar : 42 

2 4 . 4 . 1928 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

SamsunTun Sait Bey Mahallesinden Müezzin-
oğullarından Hasan oğlu 1317 tevellütlü Hamdi'nin 
asker firarisi olmasından derdestine giden jandarma 
Süleyman ile polis memurlarından Sami Efendiyi 
cerh ve kati ve diğer polis Rıfkı ve Şevket Efendliler-
le Bekçi Ahmet ve Balıkçı Recep'i de derecatı muh-
telifede cerh etmek maddelerinden maznunen icra 
kılınan muhakemesi neticesinde merkumun idamına 
dair Samsun Ağır Ceza Mahkemesinden sadir olan 
hükmün tasdiklini ve merasimi mahsusai kanuni yenin 
ifası zımnında evrakın Meclisi Âliye takdimine ıka-
rar verildiğini mutazammın Mahkemei Temyiz Bi
rinci Ceza Dairesinden sadir olan 4 . 3 . 1928 tarih 
509/775 numaralı ilâm Başvekâletin 13 . 3 , 1928 
tarih ve 6/1265 numaralı tezkeresiyle Adliye Encü
menine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Mahkûmu merkum, Hamdi hakkında ittihaz kılı
nıp, Mahkemei Temyizce tasdliık edilerek kesbi ka
tiyet etmiş olan idam cezasının tahfif ve tahvilini 
müştekim bir cihet görülememiş olmakla mezkûr 
cezanın Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desine tevfikan infazına karar verilmesi hususunun 
Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Manisa Kocael 

Mustafa Fevzi Selâha>ttin 
Kâtip Aza 

Yozgat Antalya 
Ahmet Hamdi Ahmet Saki 

Aza Aza 
Kocaeli Balıkesir 
Ragıp Sadık 
Aza Aza 

Balıkesir Konya 
Osman Niyazi Ali Nazmi 

Aza Aza 
Mardin Bursa 

İrfan Ferit Semih 
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Sıra Numarası: 108 

TÜRK OCAKLARI MERKEZ HEYETİNCE YAPILACAK İSTİKRAZA KEFALET İÇİN HAZİNEYE 
MEZUNİYET İTASI HAKKINDA (1/183) NUMARA LI KANUN LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet ' 

Muamelat Müdirıiyeti 
Adet : 6/1687 

15 Nisan 1928 

Büyük Millet Meclisli Riyaseti Celilesine 

Her sene muavenet olarak Muvazene! Umumi
ye ve Evkaf Bütçesine konacak mebaliğ karşılık ol
mak üzere Türk Ocakları merkez heyetince yapılacak 
istikraza kefalet için Hazineye mezuniyet itası hak
kında Maliye Vekâleti^ Celilesince tanzim edilen ve 
tcra Vekilleri Heyetinin 12 Nisan 1928 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan kanun lâyihaşıyle esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 

Türk Ocaklarının teessüsü tarihinden beri hars, 
ilim ve alelumum içtimaî sahada ifa ettiği hizmetle
rin inkişafı neticesi, mevcut teşkilâtın ihtiyaca göre 
kâfi taksimat ve tesisatı haiz bir merkez binası inşa 
edilmek lüzumu hâsıl olmuştur. Gençlik zümreleri 
arasında millî hassasiyetin tenmjiyesi, hars ve ilim 
ceryanlarının teyit ve takviyesi için uzun seneler 
zarfında çok müfit mesaisi sebkeden millî müesse
senin bir sene evvel başlamış olduğu bina, ikmal ve 
dahilî tesisat ve tefrişjat yapabilmek için iki yüz biin 
lira nispetinde bir istikraza müzaheret zaruri görül
müştür, matbaası, kütüphaneleri!, konferans ve jim
nastik salonları, tiyatrosu ve diğer tesisatiyle bu bi
na aynı zamanda hükümet makarrının bir çok mede
nî ihtiyaçlarını tatmin etmeye müsait bir mahiyette
dir. 

i 

Medenî dünyanın her tarafında mümasil mües
seselere hükümetlerin ibzal ettiği muavenet malum 
olduğundan aynı maksatla merbut kanun lâyihası 
tanzim ve takdim olunmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata Numarası : 56 
Esas Numarası : 1/183 

Bütçe Encümeni Esbabı Mucibe Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türk Ocakları Merkez Heyetince yapılacak istik
raza kefalet için Hazineye mezuniyet itası hakkında 
olup, Encümenimize havale buyurulan kanun lâyi
hası tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihai kanunüye esbabı mucibesi nazarı itiba-
re alınarak Encürnenirnizce de esas itibariyle kabul 
edilmiş ve istikraz olunacak mebaüğe mukabil ev
kaf muavenetinin de mezkûr olmasınıa ıbinaen üçün
cü maddeye kanunun icrası memuriyetine Başvekilin 
de ilâvesi lüzumlu görülerek bu dairede bazı tadilat 
bilicra lâyihanın Heyeti Umumilyeye arz ve takdimi
ne karar verilmiştir. 

Reis 
Edime 
Şakir 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Genani 

İmzada bulunmadı 

Aza 
Aydın 

Mühendis Mithat 

Aza 
Elâziz 

Hasan Tahsin 

Aza 
Tokat 

Şevki 

Aza 
Samsun 

Adil 

17 Nisan 1928 
Reisvekili 

Burdur 
Salih Vahit 

Kâtip 
Kütahya 

Niyazi Asım 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Bursa 
Muhlis 

' . Aza 
Sivas 

Remzi Bey 
İmzada bulunmadı 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
İmzada bulunmadı 
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Hükümetin Teklifi 

Türk Ocakları Merkez Heyetince Yapılacak İstikraza 
Kefalet için Hazineye Mezuniyet İtası Hakkında Kanun 

Lâyihası 

1. — Her sene muavenet olarak Muvazenei Umu-
miyeye 30 000 ve evkaf bütçesine de keza 30 000 
lira nispetinde konacak olan mebal'iğ karşılık olmak 
üzere Türk Ocakları Merkez Heyetince iki yüz bin 
liraya kadar aktedilecek istikraza Maliye Vekili ke
falet etmeye mezundur. 

2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3. — Bu Kanunun icrasına Maliye Vekili memur
dur. V 12 Nisan 1928 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

/Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
İktisat Vekili 

Mustafa Rahmi 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Türk Ocakları Merkez Heyetince Aktedilecek İstik
raza Maliye Vekilinin Kefaleti Mezuniyetine Dair 

Kanun Lâyihası 

Birinci" Madde — Her sene muavenet olarak Mu
vazenei Umumiyeye ve evkaf bütçelerine vaz oluna
cak otuzar bin lira karşılık olmak üzere Türk Ocak
ları Merkez Heyetince iki yüz bin liraya kadar akte
dilecek istikraza Maliye Vekili kefalet etmeye mezun
dur. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

»m<4 
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Sıra Numarası : 102 

YOZGAT MEBUSU AHMET HAMDİ BEYİN, HARÇ TARİFESİNDE BAZI TADİLAT İCRASINA DAİR 
(2/28) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
23.11.1928 

Mahakimi nizamiye ve devairde alınması lâzım ge
len harç tarifesini havi 29 Eylül 1302 tarihli Kanu
nun 8 Ağustos 1323 tarihinde tadil edilmiş olan 18 nci 
faslının ve 59 ncu maddesinin üçüncü, dördüncü, be
şinci fıkralarında resmî tahsilin mahkûmun lehlerden 
alınması muharrerdir. 

Şimdiye kadar tatbik edilen bu madde hiçbir hak
kın teahhur ve izaasına sebep olmamış, hiçbir hilafı 
•kanun fiil ve harekette bulunmamış olan mahkûmun-
lehten alınmakta ve bilâ sebep ızrarı ve mağduriyeti 
mucip olmaktadır. Zimmetine terettüp edip, kanunen 
vâcibüttediye olan, bir hakkı tediye etmeyen mahkû-
munaleyh olduğu için rüsumu tahsiliyenin de mah-
kûmunaleyhe tahmili muvafıkı adlü hak olacağı ka
naatindeyim. Binaenaleyh mezkûr 59 ncu maddenin 
üçüncü, dördüncü, beşinci fıkralarının aşağıda ya
zıldığı veçhile tadilini arz ve teklif eylerim. 

Yozgat Mebusu 
Ahmet Hamdi 

Mahakimi Nizamiye ve Devairde Alınması Lâzım Ge
len Harç Tarifesini Havi 29 Eylül 1302 Tarihli Harç 
Tarifesinin 8 Ağustos 1323 Tarihinde Tadil Edilmiş 
Olan 18 nci Faslının ve 59 ncu Maddesinin Üçüncü, 
Dördüncü, 'Beşinci Fıkralarının Tadilini Havi Kanun 

Madde 1. — Mahakimi nizamiye ve devairde alın
ması lâzım gelen 29 Eylül 1302 tarihli Harç Tarife
sinin 8 Ağustos 1323 tarihinde tadil edilen 18 nci fas-
lındaki 59 ncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşin
ci fıkraları aşağıda olduğu veçhile tadil edilmiştir : 

Salisen, mebaliği muayyeneyi havi olan ilâmatın 
tenfizinden dolayı yüzde iki buçuk nispetinde ve fek
ki haciz ve tahliye! mecur gibi miktar ve kıymeti gayrı 
muayyen hususat hakkındaki ilâmat için de maktuen 
ma'hkemeden alınmış harcı ilâmın bir misli raddesinde 
mahkûmunaleyhlerden resmî tahsil istifa kılınır. 

Rabian muamelâtı icraiyenin herhangi derecesin
de olursa olsun, dayin ile medyunun beyninde sulh 
vukübuiduğu ve bunun zahrı ilâma işaret olunmak 
suretiyle tesviyei kaydı ve ilâmın iadesi talep edildiği 
takdirde bedeli sulhun yüzde iki buçuğu nispetinde 
resmî tahsil alınır ve iş'bu resim vesair masarifi ic
raiyenin sulhu vaki mentukunca tarafeynden hangisi

ne ait ise ondan ve bu yolda bir kayıt ve şart mev
cut olmadığı halde 'kezalik mahkûmunaleyhlerden is
tiyfa olunur. 

Hamisen, tahsilat vukubuldukça resmî tahsil tah
silatı miktarı nispetinde alınır. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 11.4.1928 

Adliye 'Encümeni 
Karar : 38 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Yozgat Mebusu Ahmet Hamdi Bey tarafından harç 

tarifesinin tadiline dair teklif edilen kanun lâyihası 
Adliye Encümenine tevdi edilmekle Adliye Vekili 
Mahmut Esat Beyefendi huzuruyla tetkik ve müzake
re olundu. 

Salifüzzikir teklifi kanuni lâyihasında şimdiye ka
dar devairi icraiyede istiyfa edilmekte olan resmî 
tahsil mahkûmunlenlerden alınmakta olduğu ve hal
buki medyun ve mahkûmunaleyhlerin zimmetlerine te
rettüp eden vecaibi vaktinde ifa etmeyerek alacaklı
larını mahkemeye ve dairei icraya müracaata mecbur 
etmeleri neticesi olarak devairi mezkûre marifetiyle 
tahsil ve istiyfa edilen haklarını alırken ifa ettikleri 
resmin borçluya ve mahkûmunaleyhe tahmil edilme
mesi muvafıkı adlühak olmayacağı yolundaki esbabı 
mucibe varit görülerek teklif esas itibariyle kabul edil
miş ve mahkûmunlehlerden alınan rüsum malûm ve 
muayyen olmasına binaen ne gibi hususattan resim 
alınacağının kanunda tadat ve tashihine mahal görü 
lemeyerek mutlak surette icra dairelerinin istiyfa et
tikleri resmî tahsili medyun ve mahkûmunaleyhlere 
tahmil edileceğini natık olarak tespit olunan madde
lerin kabulüne ittifakla karar verilerek Heyeti Umu-
miyenin tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına Mazbata Muharriri 
Konya Kocaeli 

Musa Kâzım Selâhattin 
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Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Ankara 
ihsan 
Aza 

Zonguldak 
Nazif 
Aza 

Kayseri 
Ferit 

Aza 
Antalya 
A. Saki 

Aza 
Bursa 
Semih 
Aza 

Balıkesir 
Sadık 
Aza 

Balıkesir 
Osman Niyazi 

Aza 
Çorum 
Münir 

Adliye Harç Tarifesini Muaddel Kanun 

Madde 1. — İcra dairelerince istifa olunan resmî 
tahsil medyun ve mahkumunaleyhlere tahmil olunur. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükmünü icraya Adliye 
Vekili memurdur. 
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Sıra Numarası : 106 

İSTANBUL MEBUSU HÜSEYİN BEYİN BELEDİYE VERGİ VE RESİMLERİ KANUNUNUN YİRMİN
Cİ MADDESİNİN TADİLİNE DAİR (2/46) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE TİCARET, DAHİ

LİYE MÜŞTEREK ENCÜMENİ MAZBATASI 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Belediye Vergisi ve Resimleri Kanununun 20 nci 

maddesi, ticari muamelâta, memleketin iktisadiyatına 
fena tesir yapmakla beraber hayat pahalılığının âmil
lerinden 'birini de teşkil etmesi dolayısiyle aşağıya der-
cettiğim esbabı mucibeye istinaden mezkûr maddenin 
tadilini teklif ediyorum. 

Şehremanetleri ve belediyeler kantar rüsumunun 
cibayetini ya doğrudan doğruya yapmakta veyahut 
mültezimlere ihale etmektedirler. 

Kantar resmi alınmaya başladığı tarihten beri şi
kâyeti mucip olmuş, bu yüzden memleketin her tara
fında binlerce davanın vukuuna sebebiyet vermiştir. 
Transit eşyadan, tartılması mutat olmayan eşyadan, 
borsalarda muamele gören eşyadan hariçten ithal edi
len emvalin gümrükten çıkartılan manifestolarında 
muharrer miktaımdan, bazı mahallerde köylünün sat
mak üzere kasabaya getirdiği odunundan, tuğladan 
ve buna mümasil herhangi bir eşyadan tartmadan, ölç
meden, hatta satış veya alış vukubulmadığı halde bi
le kantar resmî okturva gibi cibayet edilmektedir. 

Vazıı kanun, ölçmek mecburidir diyor. Bu, alı
cı ve satıcının aldanmamasını istihdaf etmekte, buna 
mukabil kaydı da bir hizmet mukabili olduğunu tas
rih eylemektedir. Halbuki şehremanetleri ve belediye
lerin bu vazaifi ifa edecek teşkilâtları yoktur. Bu mak
sadı temin edebilmeleri de imkânsızdır. Şimdiye kadar 
yapılmakta olan tatbikat da, bu maruzatımı müeyyet-
tir. Okturvanın mevcudiyetine ilâveten hiçbir hizmet 
mukabili olmayarak aynı mahiyette kantar resminin 
tahsili müstahsillere, mutavassıtlara, müstehliklere ağır 
gelmektedir. Bilhassa cibayetin tarzı, alâkadarları pek 
ziyade iz'aç ediyor. Her muamele vukuunu müteakip 
belediye veya mültezim tahsildarının alıcı ve satıcının 
yakasına yapışması, Tahsili Emval Kanunu mucibin
ce emvalinin haczine, veyahut bir karar ile ticaretha
nesinin şeddine kadar varılması, ticarî muamelatın taz
yik edildiğine, alâkadarların haysiyetine tecavüz teşkil 
ettiğine dair bir fikir verebilir kanaatindeyim. Taad
düt ve tekerrür eden resimlerin halkı ne derece bi
zar edegelmekte olduğunu tavzihe lüzum görmüyo
rum. Esasen çarşı ve pazarlarda ve muamelâtı ticari-
yede müstamel tartı ve ölçü aletlerinin doğru olması 
şehremanetleri ve belediye tarafından kontrol ve tet

kik edilmekte buna mukabil de bir resim alınmakta
dır. Binaenaleyh aşağıya dercettiğim mevaddı kanuni-
yenin kabulünü rica ederim. 11.3.1928 

İstanbul Mebusu 
Hüseyin Hüsnü 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 14.4.1928 
Ticaret ve Dahiliye 
Muhtelit Encümeni 

Karar Numarası : 20/37 
Esas Numarası : 2/46 

Müşterek Encümen Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 20 nci 
maddesinin tadiline dair İstanbul Mebusu Hüseyin 
Beyin Heyeti Umumiyeden Ticaret ve Dahiliye Encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümene tevdi olu
nan teklifi 'kanunisi ile esbabı mucibesi Dahiliye Ve
kâleti Umuru Mahalliyei Vilâyat Müdürü Nazif Be
yin huzuruyla tetkik ve müzakere olundu. 

Hüseyin Beyin teklifi kanunisi ile Belediye Vergi 
ve Resimleri Kanununun 20 nci maddesi mucibince 
belediye hududu dahilinde toptan satılan bilumum tar
tılacak ve ölçülecek eşyanın belediye baskül, kantar, 
kile ve terazisi ile ölçülmesi mecburiyetine mukabil 
belediyelerce istifa edilmekte olan kantar rüsumunun 
alınmaya başladığından itibaren daima ihtilâf ve nizaı 
mucip olduğunu ve hatta transit eşya ile tartılması mu
tat olmayan ve borsalar da muamele gören eşyalara 
da teşmil edilmek suretiyle suiistimal edilmiş serdede-
re'k belediyeler tarafından tartma keyfiyetinin tara
feynin arzu ve ihtiyarına bırakılmasını istihdaf et
mektedir. Hükümet memuru bu resmin belediyeler için 
bir varidat menlbaı olduğunu ve mecburiyetin ref'i 
rüsumun ilgası mahiyetinde olup, bu takdirde beledi
yelerin başlıca varidatlarının birisinden mahrum kala
caklarını dermeyan eylemiştir. 

Encümen azasından bir kısmı hükümetin bu nok-
tai nazarına iştirak ederek belediyelerin bu varidattan 
mahrum edilmemesini müdafaa eylemişler ve resmin 
tahsilinde müşkülât veya suiistimal vukuunun resmin 
ilgasına bir sebep teşkil edemeyeceği mütalaasında bu
lunmuşlardır. Azanın ekseriyeti ise aşağıdaki : 
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1. Belediyelerin bu resmi ancak bir hizmet mu
kabilinde tahsil edebilip, hizmet görülmeyince ücret 
mahiyetinde olan hu resmin tahsiline imkânı kanunî 
bulunmadığı ve halbuki mecburiyetten bilistifade tartıl
sın tartılmasın 'kantar resmi alınmakta devam olundu
ğu, 

2. Evzan ve ekyalin ayarlanması belediyelerin 
cümlei vazaif ve iştigalatından olup, bu husus lâyı-
kıyle temin edildikten sonra bir mal üzerinde alan ve 
satanın rıza ve muvafakatlerinin tahakkukuna rağmen 
o malın tekrar belediye tarafından tartılmaya mecbur 
tutulmasının serbestii ukuda bir nevi tahdidat vaz'ı 
demek olup, Teşkilâtı Esasiyemize muhalif bulunduğu, 

3. Rüsum cibay etinin fena tatbik edilmesi ve 
iyi şekilde tatbiki imkânının müteassir bulunması yü
zünden pek büyük adaletsizlikler ve haksızlıklar tevel
lüt eylemekte olması ve bunun demokrasi esaslarına 
külliyen münafi bulunduğu, 

4. Bu mecburiyetin tatbik ve devamı tüccara bir 
nevi mükellefiyet tevcih demek olup, muamelâtı ticari-
yeyi 'birtakım fuzulî kuyut ve şurut ile takyit ve bin-
netice muamelâtı işkâl ve hoşnutsuzluğu tevlit eyle
diği, 

5. Yeknazarda cüz'i zannolunan yüzde yarım 
esasen tabiî zamanların makûl ticaretlerine nazaran 
istisgâr edilemeyecek bir rakkam iken, malın ekseriya 
vaki olduğu gibi ithalatçıdan müstehlike ve müstah
silden ihracatçıya (kadar müteaddit ellerden geçmesi 
zaruretine karşı bu resmin bir kaç misil daha art
ması hasahiyie binnetice ticareti dahiliyemiz için 
bir engel mahiyetinde ve müstehlikler için hayat pa
halılığını ve ticareti hariciyemiz itibariyle de reka
bet kabiliyetinden mahrumiyeti daî olduğu, mah
zurlarını dermeyan ederek bu kadar mütenevvi ve 
esaslı mahzur ve müşkülatına rağmen tahsil edilmek
te olan rüsumun nısfından fazlası gibi büyük bir 
kısmının da cibayet ve kontrol masarifi olarak te
diye edilmekte bulunmasına göre her halde zararı
nın nef'ine galip ve m'allî ihtiyacın ise mazarratı bit-
tecrübe sabit ve mütehakkik olan ve şekil ve mahi
yeti itibariyle iptidai ve örfî olmaktan kurtulamayan 
fcanltar resminin olduğu gibi ipkasına bir sebep teşkil 
edemiyeceği aşikâr bulunduğu ve belediyeler mena
fi! âmme namına birtakım hizmetler ifasıyle mükel
lef olup, bu kabilden olmak üzere şehrin su, liman 
işleri ve sergi ve panayır tesisi gibi halkın ve dola-
yısıyle şehrin iktisadî, sıhhî ve içtimaî refahını ba
di bir çok teşebbüsat ile kantar rüsumundan müte-
hassil varidattan pek fazlasını elde eylemeleri imkâ

nı mevcut olmasına göre tezyidi varidat maksadının 
halk için mühim bir bâr teşkil etmiyecek ve cibaye-
tî mümkün olduğu kadar sehiv ve adil bir tarzda 
mümkünülhusûl olduğu mülahazaları ile esasen sa
kim olan bu mecburiyetin kaldırılarak ihtiyara terk 
edilmesi mütalaasında bulunmuşlardır. 

Bu muhtelif nukatı nazarı ariz ve amik tetkik 
eden encümenimiz bidayeten hizmet mukabilinde bir 
resim olmak üzere başlamış olan kantar resminin 
gittikçe tereddî ederek elyevm bir nevi vergi mahi
yetini iktisap eylemiş olduğuna kanaat hâsıl eyle
miş olmakla işbu resmin şimdiye kadar geçirmiş ol
duğu bilumum safahatı ve tatbikattaki müşkülat ve 
adaletsizliği ve malî ve iktisadî nukatı nazardan ha
ili hazırdaki derecei lüzumunu ayrı ayrı derpiş ve 
mütalaa ederek toptan satılan eşya alış verişinde 
tartma keyfiyetinin belediye baskül ve kantarlariyle 
icrası mecburiyetinin ref'ine ekseriyetle karar ver
miştir. Bu suretle Hüseyin Beyin teklifi kanunisi He
yeti umumiyesi itibariyle lüzumlu ve şayanı kabul 
ve ihtiyadatı hazuramızla halkın nef'ine daha muva
fık görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
birinci madde teklif sahibinin de inzimamı muvafa
kati ile «kıymetinin yüzde yarımını geçmemek üze
re», kaydı kaldırılarak aynen ikinci madde ise kanu
nun 1928 senesi Haziranından muteber olması şek
linde tadilen kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 

Ticaret, Dahiliye Müşterek 
• Encümen Reisi Mazbata Muharriri 

Mustafa Şeref Hüsnü 
Kâtip Aza 

Afyonkarabisar 
Ak Osman zade İzzet 

Aza Aza 
Mersin 

Ali Münüf 
Aza Aza 

Yerine başka vergi veya Tdkirdağı 
resim konmazsa belediye- M. Faik 
ler varidatının mühim bir 
kısmı zayi olacağından 

muıhalifilm. 
Atıf 
Aza Aza 

Çorum 
ismail Kemal 

Aza Aza 
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Aza 
Eskişehir 

ihtiyara talik ötmek ilga 
demektir. O sebeple ilgası 
cihetine gidimek daha 

viafık olur. 
Sayit 
Aza 

Aza 
Zonguldak 

Mehmet Rifiaıt 
Aza 

Eskişehir 
Mehmet Emin 

Aza 
Samsun 

Ali Raına 
Aza 
Kars 

Baha Tali 
Aza 

Kocaeli 

mu-

1929 senesi 'kânunusanisin
den itibaren tatbiki taraf

tarıyım. 
Reşit Saffet 

Aza 
Giresun 

Aza 
istanbul 

Hüseyin Hüsnü 

Aza 
Ordu 
ismail 
Aza 

Şebinkarahisar 
ismail 
Aza 
izmir 

Ahmet Münür 
Aza 

Aza 

Aza 

Hacim Muhittin 

istanbul Mebusu Hüseyin Beyin Teklifi Kanunisi 

26 Şubat 1340 tarihli Rüsumu Belediye Kanunu
nun yirminci maddesi makamına kaim mevaddı 'ka
nuniye. 

Madde 1. — Veznedilmek üzere belediye ikan-
tarına, satıcı veyahut alıcıdan biri tarafından müra
caat vukuunda tartian her nevi emval ve eşyanın 
her yüz kilosundan kıymetinin yüzde yarımını geç
memek üzere 'iki kuruş resim 'alınır. 

Maıdde 2. — işbu kanun neşri tarihinden itiba
ren meridir. 

Madde 3. — işbu kanun ahkâmınım icrasına Da
hiliye Vekili memurdur. 

Ticaret ve Dahiliye 'Müşterek Encümeninin Tadili 

Madde 1. — 26 Şubalt 1340 tarihi Rüsumu Be
lediye Kanununun yirminci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde tadil olunmuştur : 

Veznedilmek üzere belediye ikanltarına, satıcı ve
yahut alıcıdan biri tarafından müracaat vukuunda 
tartılan her nevi emval ve eşyanın her yüz kilosun
dan iki 'kuruş resim alınır. 

Madde 2. — işbu kanun 1928 senesi haziranın
dan itibaren meridir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini icraya Da
hiliye Vekili memurdur. 
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Sata Numarası : 111 

1/20 NUMARALI ZABITAİ SIHHIYEİ HAYVANİYE KANUNU LÂYİHASİYLE ZABITAİ SIHHIYEİ 
HAYVANİYE KANUNU MUVAKKATİNİN BAZI MADDELERİNİN TADİLİNE DAİR OLAN KA
NUNUN İKİNCİ VE DÖRDÜNCÜ MADDELERİNİN TEFSİRİ HAKKINDA (3/26) NUMARALI 
BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE İKİNCİ DEVRE MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI İLE BURSA 

MEBUSU DOKTOR REFİK BEYİN TADİLNAMESİ VE TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Müsteşarlığı 
AĞet : 6/1614 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cemilesine 
Ziraat Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra 

Vekilleri Heyetinin 10 Nisan 1927 tarihli içtimamda 
tezekkür ve Meclisi Âliye arza Itasvip olunan Zabı
tai Sıhhiyei Hayvaniye Kanun lâyihası de Esbabı 
mucibe mazbatasının musaıddiak sureti lef fen takdim 
olunmuştur. 

Mufctezasının ifasına ve neticesinin iş'ârına mü
saade buyuru'lmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Memleketimizin pek mühim servetini imha ve 

hayatı iktisadiye ve züraiyesin© azîm zararlar iras 
eden emrazı sariyei hayvaniye ile mücadele için ilk 
defa olarak 1329 senesinde mevkii mer'iyete vaz olu
nan Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvakka
tinin ahiren Büyük Millet Meclisince bazı maddele
rinin tadilime rağmen ihltiyacatı hazıraya ve memle
ketin hususiyeti ahvaline tekabül edememekte ve 
azîm masraflar ve bi'gaye mesai sarfına rağmen ya
pılan mücadelattan semerei katıyei tamime istihsal 
edflememektedir. Eski kanunda alâkadar efrat ve 
memurini idare ve inzibatiye ve fenniye arasında va-
zaif ve mesuliyetler layıkiyle tayin ve tefrik edile
mediği giihi itarakkiyaltı fenniye ile sirayeti tahakkuk 
eden bir çök emraz da kanunun haricinde kalmıştır. 

Bilhassa memlekette münakalatı hayvaniye tüccar 
ve aşairi seyyare hayvanatı hakkında ahkâmı kanu
niye ve kafiye mevcut olmadığından vebayı bakari 
gibi emrazı mühlikeriin men'i sirayetine muvaffak 
olmak kabil olamamaktadır. İşbu esasat nazarı dik
kate alınarak mütehassıslar marifetiyle bu hususta 
memaliki saire kavanini tetkik ve şimdiye kadar 
'memleketimizde sebkeden mesaide husule gelen te-
caırüp .neticeleri kaydedilerek fennin en son tarakki-
yatma ve memleketin bünyei mahsusuna muvafık 
bir kanun lâyihası vücuda getirilmiştir, öteden beri 

sahai ticaret ve ziraatte en büyük mazarrat ika eden 
emrazı sariyei hayvaniyenin biran evvel memleket
ten tard ve imhasını temin için kanunun müstace-
ılen mevkii mer'iyete vaz'ı lüzumu arz olunur efen
dim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Zabııtai Sıhhiyei! Hayvaniye 
Encümeni Mahsusu 

Karar : 2 

İkinci Devre Muhtelit Encümen Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Encümenimize havale buyurulan zabıtai sıhhiyei 
hayvaniye kanunu lâyihası Ziraat ve Maliye Vekili 
Beylerin huzuriyle tetkik ve mütalaa edildi.. Memle
ketimizin ziraat ve iktisadiyatı ve aynı zamanda da 
müdafaası nokıtai nazaırıodan ehemmiyeti derkâr bu
lunan hayvanatımızın bulaşık ve salgın hastalıklar
dan muhafazası ile beraber sıhhî zapturaptlarının 
teminini âmir ve elyevm mer'iyüliora bulunan kava-
nin ve nizamatın pek eski olması hasabiyle hemen 
her sene iihtiyacatı hâzıra ve tarakkiyatı fenniyeye 
nazaran tadili zarureti hâsıl olmakta idi. 

Şu son günler zarfında da berveçbibala arz olu-
;nan ve zabıitai sıhhiyei hayvaniyeye ait bulunan ka-
ivaninin muaddel Itasımlariinın dahi icabatı fenniyeyi 
kâfili bulunamadığı anlaşıldığından heyeti umumiye-
sinin birden tadil ve ıslahınla matuf olup, hükümet 
tarafmndan takdim kılınan lâyıhai kanuniye esas 
itibariyle Encümenimizce de muvafık görülmüş ise 

;de berveçhiati esbap dolayısiyle bazı mevaddının ta-
diü veya tayyı suretiyle kabulüne karar verilmiştir. 
;Şöytoki : 

Birinci Madde — Istılahaltın basitleştirilmesi ve 
izikrolunan baz» hastalıkların halkça maruf ve müs
tamel olan esamisinin ilâvesi zaruretine binaen ta
dil edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Memaliki saire mevaddı hay
van iye mahsulatına karşı rakabetin temini! ve dola-
yıısiyle mahsulatımızın himaye ve vikayesi emeliyle 
hariçten ithal edilecek bir kısım derilerin fazlaca 



resme tabi tutulması lüzumuna binaen tadil eidıilmiş-
tir< 

Beşinci Madde — Şahadetnamesiz olarak vürut 
edip de menşelerinde hiç bir bulaşık hastalık olma
dığı tebeyyün eden mevaddı hlayvaniyeye karşı tat
bik edilecek hükmün beyanı zımnında tadil olun
muştur. 

Yedinci Madde — Memnu'iyeti evvelceden ilân 
edilmiş bir mahalden ithal edilen hayvanatın velev -
ki hastalııksız olsun, iıthaliinde her halde bir Ikastı 
mahsus bulunması lâzım geleceğine ve ihbar ve is
tihbarın hayvan hastalıklarının emri itfasında pek 
büyük bir vazife ifa eylemekte olmasına binaen 
maddenin ona göre tadili lüzumu takarrür etmiştir. 

Selkizinci Madde — Seyyar sürü sahiplerine veya 
çobanlara hükmün teşmili ve ahvali sıhhiye raporu 
müddetinin daha ziyade tezyidi lüzumuna binaen 
tashih edilmiştir. 

Dokuzuncu Madde — Sekizinci maddede zikre
dilen esbaptan maada muhbirin ihbaratını lüzumun
da isbat edebilmesini temin rhaksadüyle değiştirilmiş 
ve hükümetin onuncu ve oh altıncı maddelerinde 
gösterilen ahkâmı dahi camı olduğundan mevaddı 
mezkûre tayyedilımiştir. 

On Birinci Madde — İhbar ve istihbarın ehem
miyetine binaen verilecek ikramiyenin bir derece tez
yidi münasebetiyle hükümetin on ikinci maddesi ta
dilen kabul olunmuştur. 

On Dördüncü Madde — Kuvvei teyidiye ilâve
sinin lüzumuna binaen on beşinci madde yerine 
kaim olmlak üzere tadil kılınmıştır. 

Yirmi Birinci Madde — Hükümetin yirmi üçün
cü maddesinin tavzihi lüzumuna binaen tadili edil
miş ve yirmi dördüncü madde ahkâmı da ilâve olun
duğundan mezkûr 24 ncü madde tayyedlmiştiir. 

Yirmi Üçüncü Madde — Yirmi altıncı maddemin 
tavzih edilmesi lüzumuna binaen değiştirilmiştir. 

Yirmi Dördüncü Madde — Fennen tatbiri müm
kün olan mevaddın temizlenerek imha edilmemesi 
ve bulaşık yerlerle temasta bulunan eşhası dahi tat
bikata tabi tutulması lüzumunla binaen hükümetin 
yirmi yedinci maddesi yerine ıtadlen kabul ve aynı 
ahkâmı ihtiva eylediğimden hükümetin otuz birinci 
maddesi tayyedimiştir. 

Yirmi Beşinci Madde — Berayı tavzih tadil olu
nan yirmi sekizinci maddenin yerine kabul edilmiş
tir. 

Yirmi Dokuzuncu Madde — Tazminat itasına 
mecbur olan dairenin ir&esiyle beraber verilecek 
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tazminat nisbetinıin tadili mülabesesİyle değiştirilmiş 
ve hükümetin otuz üçüncü maddesi yerine kabul 
edildikten malada otuz beşinci madde ahkâmı da 
münasebeti hasahiyle ilâve olunduğundan mezkûr 
otuz beşinci madde tayyedilmiştiır. 

Otuz Birimci Madde — Hükümetin berayi tavzih 
ve ıslah tadili icabeden otuz altıncı maddesiyle ifa
de eylediği hükmün bir tekerrüründen başjka bir şey 
olmadığı anlaşılmasına binaen tayyına lüzum görü
len otuz yedinci maddenin yerine kabul edilmiştir. 

Otuz İkinci Madde — Talimatnamei mahsusuna 
derci daha münasip olacak olan ve binaenaleyh te
ferruata ait bulunan veya hiç bir sıfatı resmliyesi ol
mayan kâhyaların şahadetname itası gibi gayrı ka
bili tatbik bulunan ahkâmı ihtiva eylemesinden do
layı tadil kılman otuz sekizinci ve otuz dokuzuncu 
maddelerin yerine kabul edilmiş ve ayrıca şahadet
namelerin müddeti devamının tezyidi lüzumu dahi 
nazarı dikkate alınmıştır. 

\ Otuz Beşinci Madde — Hayvan ticaretiyle müş-
! tagil kimselerin evvelceden hastalıklı menatıkı tanı-. 
i 
\ yarak ona göre hareket eylemelerini temin matosa-
j dıyle hükümetin kırk ikinci maddesi tadil ve onun 
I yerine kabul edilmiştir. 
I Otuz Altıncı Madde — Talimatnameye ithal edi-
İ lebilecek ahkâmı taliyeyi camı oltmasınidan dolayı 
I kırk üçüncü madde yerinle taldilen kabul edilmiştir. 

Hükümetin kıric dördüncü maddesini dahi aynı se-
) bepten ve kırk beşinci maddesi ise ahvali ticariye 
I ve iktisadiye ile gayrı kabili tev'em görüldüklerinden 
j taıyyedilmîşlerdir. 
I Otuz Dokuzuncu Madde — Hükümetin telhisi 
i icabeden kırk sekizinci maddesiyle münasebeti dola-
I yısiyle ilâvesi iktiza eylııyen kırk dokuzuncu madde-
| leri yerine kaim olmak üzere tadilen kabul edihniş-
| tir. 
j Kırkıncı Madde — Tahsisi varidatı ademi) kabu

lüne iptinaen tadil edilen ellinci maddenin yerine 
: kabul edilmiştir. 
I Kırk Birinci Madde — Her 'daim (merkezde ol-
! mayan baytar müfettişlerinin heyetten ihracıyle der-
| desti teşkil olan müessesat ve teşkilatı baytaniye mü

tehassıslarından en münasiplerinin tefrik edilebilme-
| lerîne mesağı kanuni bahş kılınması mülahazasıyle 
J hükümetin elli birinci maddesi tadil ve onun yerine 
5 kabul edilmiştir. 
j Kırk İkinci Madde — Baytarî kongrenin uzun 

müddet toplanmadan bırakılmamasının temini mak-
sadiyle elli üçüncü madde tadilen kabul edilmiştir. 
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Kırk Üçüncü Madde — Zabıtai Sıhhıyei Hayva
niye Komisyonlarında Ziraat ve Ticaret Odalarından 
her halde birer zatın bulunması meselesi aidiyeti ci
hetliyle llüzumlu görülmüş ve meclisi umumî vilayet 
müsternir olmadığımdan onu temsil eden encümeni 
vilayetten, yalnız bir azanın iştiraki kâfi added'ildi-
ğindıen hükümetin elli üçüncü maddesi ona göre ta
dil ve eMi dördüncü maddesinin aidiyetine binaen 
lağvıyle ahlkâmı kırk üçüncü maddeye ilâve edilmiş
tir. 

Kırk Dördüncü Madde — Mezbahalar belediyelerin 
cümlei vazaifinden olduğundan Zabıtai Sıhhiyei Hay
vaniye Kanununda da tesisi tasrihine lüzum görül
memiş ve münasebetine binaen meczedîlen elli beş 
ve elli altıncı maddeler yerine tadilen ikame edilmiş
tir. 

Kırk Altıncı Madde — Ehemmiyeti derkâr bulu
nan hayvan hastalıklarına ait ef'âli memnu a dolayı-
siyle verilecek cezaların Ceza Kanununun memnu 
fiillere hasretiği cezalardan daha hususi bir mahiyet 
arz eylemesi tabiî görülmüş ve tahdit suretiye hükü
metin teklifi tadil edilmiştir. 

Kırk Dokuzuncu Madde — Kanunun hangi ta
rihten muteber olacağı zikredilmemesine ve halbuki 
lahiyai kanuniyenin ehemmiyetine binaen gerek tali
matname vesairenin ihzarı ve gerekse alâkadarının 
evvelceden haberdar olmaları lüzumu mulahazasıyle 
uzunca bir müddet itası münasip görülerek mebdei 
mer'iyeti tasrih edilmiştir. 

Hükümetin 58, 59, 60, 61 ve ilâhiri maddeleri 
ahkâmı cezaiye serlevhası altında ve bir fasıl dahi
linde gösterilmiştir. Halbuki altmışıncı madde tali
matname tanzimine ve altmış birinci madde de mev
cut kavanin ve nizamatın ilgasına matuf olduğundan 
altmışıncı maddenin ahkâmına mevaddı saire deru-
nunda ise müteferrik hükümler namı altında ve onun
cu fasıl olarak tespitine karar verilmiştir. Diğer 
maddelerdeki tadilat ise kelime ve cümle tashihlerin
den ibarettir. 

Layihai kanuniyenin derkâr bulunan ehemmiyet 
ve müstaceliyetine binaen müstacelen berayı müza
kere Heyeti Celileye arz edilmek üzere Riyaseti Celi-
leye takdim kılındı. 

Zabitai Sıhhiyei Hayvaniye 
Muhtelit Encümen Reisi 

Mehmet Sabri 
Kâtip 
Konya 

Ahmet Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Mardin 

Ali Rıza 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Manisa 
Kemal 

Aza f 

Rize 
Atıf 
A z a i 

Edirne 
Faik 

Aza 

Türkiye 
üyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 

Karar : 19 

Aza 
Mardin 

Mehmet Nuri 
Aza 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Giresun 

Hacim Muhittin Bey 
imzada bulunmadı 

Aza 
Bursa 

Muhlis Bey 
İmzada bulunmadı 

Ticaret Encümeni Mazbatası 

iRiyaseti Celileye 
Encümenimize havale buyurulan Zabıtai Sıhhiyei 

Hayvaniye Kanunu layihası ile Muhtelit Encümen 
tadilatı ve esbabı mucibe mazbataları tetkik ve mü
talaa edildi. Kanunun heyeti umumiyesi ve biran 
evvel vaz'ı lüzumu hakkında Muhtelit Encümenin ve 
hükümetin esbabı mucibeierinde zikrolunan müta-
laata tamamen iştirak eden Encümenimiz tetkikatına 
başlamazdan evvel bu kanun münasebetiyle bir nok
tanın mütalaa kabilinden olmak üzere Heyeti Umu-
miyeye arzını münasip mülahaza eylemiştir. Şöyleki,' 
devletin deruhte ettiği bilhassa iktisadî hizmetler ara
sında bir meratibe yapmak cihetini iltizam etmemekle 
beraber memleketimiz ahalisinin ekseriyeti azimesi 
çiftçi olmak ve hayvan beslemek keyfiyeti yalnız 
çiftçilerimiz nezdinde değil kasabalaı- ahalisincede 
medarı maişet addolunacak bir iktisadî iştigal bulun
mak itibariyle gerek sağlık zabıtası meselesinin, ge
rek alelıtlak her cins hayvanların ıslahı meselesinin 
memleketimiz iktisadiyatında her halde diğer mem
leketlere nisbeten daha faik bir ehemmiyeti ve Türk 
Camiasının iktisadi hayatında hususi bir vaziyeti 
olduğunu encümenimiz şüphe ve tereddütten azade 
görmüştür. Bu iki hizmetin devletin diğer hidematı 
meyanında aynı şekil ve surette taazzuv ve temşiyeti 
layık olduğu hâs ve zatî ehemmiyetin kendisine nasb 
ve tevcih edilememesine badi olur ve her sene umumi 
vaziyetin icabına göre tadil ve tebdile tabi olan dev
let bütçesinin varidatı muayyenesi ile muhtaç olduğu 



faaliyeti bizzarur bütçe icabatına tevfik mecburiye
tinde ve kasr ve tahdit etmek zaruretinde kalır. Bu 
esbap şevkiyle encümenimiz sağlık zabıtası ve hay
van neslinin ıslahı hizmetlerini muhtariyetle teçhiz 
ederek bittabi hükümetin mürakebesi kalmakla be
raber hayvan sağlık zabıtası ve ıslahı komisyonu gibi 
işin tekniği noktai nazarından yüksek derecede haizi 
salâhiyet ve velayet ilmî ve idarî bir heyetin sevk 
ve idaresine tevdi eder, şekil de bir müessesei umu
miye haline kalbini nafi addetmiştir ki, bunun en 
bariz fevaidi bu hizmetlere alâkadar olan kimselerin 
alâkalarını taviye ve hizmetin ilerlemesi için feda
kârlıklarını teşvik ve teşcidir. Filhakika devlet 
tarafından doğrudan doğruya ifa olunan hidamatın 
ahaddan onlanların bütün alâkalarına rağmen yüksek 
irtibatları celbedemediği müşahadeten sabit olduğu 
gibi bir emri âmmeye alâkalanıp da onun hakkında 
teberruat suretiyle alâkasını maddeten göstermek 
isteyenler de devlet bütçesine dahil hizmetler hakkın
daki fedakârlıklarında bütçe vahdeti noktai nazarın
dan başka cihetlere sarfı endişesiyle cesur bulunma
maktadırlar. Halbuki muhtariyetle idare edilen bir 
müessesei umumiye lehine yapılacak teberruat sahip
leri daha endişesiz, emin ve cesur hareket ederler. 
Diğer taraftan müessesei umumiye idaresinde bulu
nan memurlar, hizmet zatında teşahhus ve tahassüs 
ettirilmiş olduğu için, hizmetleri dairesi dahiline ta
mamen münhasır kalarak ihtisas ve faaliyetlerinin 
azami hasılalarını verirler. Bundan başka hizmetin 
müessesei umumiye şeklinde muhtariyet sahibi ol
ması bizzarur hizmete hâs varidatın hiç bir cihete 
sarfı ihtimali olmaksızın tahsisini icabettirdiğinden 
sarfiyatta da iktisadi müstelzimdir. Çünkü tecrübe 
ve müşahadeten sabittir ki, umumi bütçeden idare 
edilen hidemat için vaz edilen tahsisatı seneviyeyi 
hizmete müekkel olanlar sene nihayetine kadar her-
çibadabât sarfetmek gayretindedirler. Halbuki mü
essesei umumiye halinde varidatı kendisinin olacağı 
için sene dahilinde sarf ile mukayyet olmaksızın 
tasaruf yapmak ve en lüzumlu yere sarfetmek fikri 
bizzarur icrayı tesir eder. Şu tadat ettiğimiz ve et
meyi zait addettiğimiz daha bir çok esbaba ve yuka
rıda zikrettiğimiz veçhile zatı hizmetin bilhassa mem
leketimiz için haiz olduğu ehemmiyeti mahsusaya 
binaen bu hizmetin bir müessesei umumiye haline 
kalbedilerek varidatı mahsusa ve muayyene ile mü
cehhez haizi muhtariyet ve şahsiyet bir şekilde idare
sini Encümenimiz nafi görerek bu noktayı Heyeti 
Umumiyeye bir kere tebarüz ettirmeksizin geçmek 
istememiştir. 
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i Kanunun esnayı müzakeresinde isim meselesi ile 
I de encümenimiz alâkadar olmuş ve kanuni isimleri-
I mizin tamamen millî olması iltizam edilmiştir. Ancak 
I bu hususta diğer lisanlardan alınmış olan kelimeler 
I yerine her halde türkçe mukabilini bulmak lisanı 

millîleştirmek olmadığını düşünerek öteden beri is-
I timal edilmekle halkımızın her tabaka ve sınıfınca 
I kabul edilmiş ve tanınmış kelimeleri lisanımızda da-
I hil ve tamamen türkçe olmak üzere kabul etmiştir. 

Yalnız bu kelimeler üzerinde kendi türkçe kaidele
rimizin tasarrufatının mutlak olarak tatbikini lisanın 
millileştirilmesi noktai nazarından istilzam edilecek 

I en mühim esas olarak kabul etmiştir. Bunun için
dir ki, zabıtai sıhhiyei hayvaniye ismi yerine hayvan 

I sağlık zabıtası ismini ikame etmeyi muvafık bulmuş-
| tur. Hakikatte gerek hayvan gerek zabıta kelimeleri 
I halkımızca tamamen tanınmış hatta türkçe olmak 

üzere örf ve teamülümüzce kabul edilmiştir. Sıhhat 
I kelimesi bir çok kimselerce bilhassa çiftçilerimiz nez-
I dinde sağlıkla ifade edildiğinden onun yerine sağlık 

kelimesi tercih olunmuştur. 

/Kanun layihası ile gerek Muhtelif Encümen ve 
gerek Bursa Mebusu Refik Bey tarafından teklif 

I edilmekte olan tadilatın encümenimizce müzakeresi 
I esnasında layihanın hassaten umumi hükümleri ih-
I tiva edip, hastalıkların her birine ait ve madde ve 
I muthtevası itibariyle kanun dışı olan hususi hüküm

leri muhtevi bulunmadığı ve bu hususi hükümlerin 
talimatnamelerle yapılmak istenildiği müşahede edil
miştir. Hususi hükümler, hayvan sağlığı noktai na
zarından ferdin gerek efâl ve harekâtı üzerine ku-
yudu, gerek malı hakkında tasarrufu ihtiva ettiğin-

I den talimatnamelere bırakılmaması zarureti teşriiye-
den addolunmuş ve bu noksanın itmamı Encüme-

I nimizce hedef ittihaz edilerek o hususa ait hükümler 
de Baytar Müdiriyeti Umumiyesinin iştirak ve mü» 
talaasının inzimamı ile ayrı bir kısım olarak cem ve 

I telfik olunmuştur. Bu suretle kanun üç kısma ayrı
larak yedi fasıldan ibaret olan birinci kısımda umumi 
hükümler ve iki fasıldan ibaret olan ikinci kısımda 

I hususi hükümler ve üç fasıldan ibaret öîan üçüncü 
kısımda ise bu iki kısım için müşterek hükümler 
dere ve tasnif edilmiştir* 

Asıl meseleye girmezden evvel kanunda hüküm 
noktai nazarından kıymeti mahsusayı haiz bir iki 
tabirin bu kanun nazarında ifadesi birinci madde 
olarak işaret edilmiştir. 

Muhtelit Encümen tadili sırasıyle birinci madde-
I nin gerek tasnif ve gerek sağlık zabıtası tedbirlerini 



t a t b i k i t ibar iy le ve b u g ü n k ü h a y v a n has ta l ık la r ı tek
n iğ in in i c a b a t ı n a g ö r e R e f i k Bey in t a d i l n a m e s i veç
hi le k a b u l ü m u v a f ı k g ö r ü l m ü ş ve o n a g ö r e t ad i l 
ed i le rek ik inc i m a d d e o l m a k ü z e r e dercedi lmiş t i r . 

T ü r k i y e ' y e h a y v a n i d h a l ve i h rac ın ın m u a y y e n 
k a p ı l a r d a n y a p ı l m a s ı m e c b u r i y e t i n i n a t ı k o l a n ü ç ü n c ü 
m a d d e n i n m ü z a k e r e s i n d e a z a d a n b i r k ı smı m a d d e n i n 
şekli haz ı r ı ile k a b u l ü t a k d i r i n d e h a y v a n idha l ve 
i h r a c ı n a t ahs i s ed i lmiş b u l u n a n k a p ı l a r ı n m e m l e k e 
t imiz in vüsa t ve i m t i d a d ı n a n isbe t le p e k a z ve g a y r ı 
kâ f i o l d u ğ u n u ve b u sebep le h a y v a n l a r ı n ı ve b u n u n 
d a t i ca re t imiz i t aky i t ve işkâl m a h i y e t i n d e m e c b u r 

b u l u n a c a k l a r ı n ı ve b u n u n d a t i ca re t imiz i t a k y i t ve 
i şkâl m a h i y e t i n d e b u l u n d u ğ u n u ve diğer b i r k ı smı 
d a i t ha l a t ve i h r a c a t ı n m u a y y e n ve m a h d u t kap ı l a r 
d a n y a p ı l m a s ı n ı n has ta l ığ ın m e n ' i s i raye t ve int işar ı 
n o k t a i n a z a r ı n d a n gaye t m ü h i m o l u p , h e m e n h e r 
(trielmdleıeltitıa iböyflfe IkialbuÜ «fdümjiş oldıuiulnu iMajdıe öytllelmf'iş-
fler" ive fo&t\ lilkji mlolkfcaü n|aız|ar|ı|nı ımlüjniajkıajş&ısıiınjdiainı sıomna b u 
mecbuıılİyeltiınj aineıajk ırüısıuımlajt lidardliarıi o l a n v e 'îikpl-
$a|t VıelklâjlleWihöe hjaMyain ımieMalddanafnı ıgjiriiıp çmkjrruaı̂ ınta. 
maihısıiış fkjıHliin|a(nı ım|e|v|kilere. Ma lis)k}e0]eflje»ni 'tejşırnıjli Me fcıi-
nialeınlallieyh, fm|a|dıd)e|n|ki; otn|a ıgjöme Itajdlilli b'ir kuısam azıa-
nılıia aieyli m^hlailiififıfa (kjarşı, ekısıelılijyladle Ikla'bul ve. tıa-
ıdtöHeını dökıdlülnıciü ımiajdidle <ofla|r]ak Mazîiflimıiışjtır. B u tmiaıdi-
Idlönlün ısoti|u)n|d|a ım|Uajyte|rı|e flaslmjiınie lalilt ftaırjiıfe (mıümıde-
miç Ibuflu^maikltia lise d e lejnıcıülmıelnimllizîce h'aıs(tia|llılk!;iaınıin 
ınKU|aıy(e)n|e Ma ıelh)e|rn|m|iyeial|aıfin!a Ma Ihlajyvıainlllaınıını ınlavTlnıs 
gjölııa ifiön(nji Me larmellî ibliır; ItiajslniiJf yaipıfllairaik »airlifietnl'tti 
oma ıgölrla 'tajnjzlJmji lh|edle(f ÜtÜlhlaz ed'im| :ış Me dıiğar mteım-
Hekldiettlin. IbM hjuısfursffiajkli ınjtelainunlajmıe v e Itiairljflaliarli M a p 
«Kîlifteır)ejk ama glöttie lt|ettlk|lk|a|tıp <üarriıî!k;i ık|a<najrilıaştıiını(lta:ş 
liikjelıv ım(u(aiyiân|a ıfleislrnjiınle tmjülbeıallÖİJk ım|add!ön|jıı ıteMtkljyîle 
Heyetti Uımpm)iıyiey(e ısevtkli !hajkik|imıd!a 'Man i sa Mlîlbuısu. 

Salblrti 'Haylim BnidülrnlejnjiimjLzje maihaivvell ıCaklrfirti üzıe-
ıtîn|a ttşjbu müısıulm, 'halklkjlnıdakli teltlk'iıkıaıfca lanpümienüimüızce 
/deMajm Ma laıyruaa Ibtiırı muaddeli ıkainiuruiyte şaMlnde t ek
lif otaNJlnlaaMaj ikiaıdıar elMayım ımjaTİi todfanıln tıalt-
Ibikji st)a|bliî @örü)l|0riök ajltaıuış 'sefkjiziiınicü maıdldleye Ibu h u -
SU9 'dmaadiillimligtliir, 

IBetşJinöi ımladdiadie anjeynlllelklejtie ımüısıaiaıdasiiz g f e n 
IriaiyMalnİliasn ımfaya|ntıin|dla Ibujlaişuk taıstöahık iariaızji görüll-
ıd1ü)k)t)a h)a)yMain|llairm (kjâlfişsûnfılnı lbifâtlazim|:in|a|t i t laf edfi-
laae|kjl)ar|i ım(u|t)l|a|k ibBu «Ufleitlte Majzıimıjş lise d e , Rıaffik 
/0ay|iln| esibaibn ımu^beıs|iln|dla tz)ikrolunıdluğiu Meçhıiîe ibiazı 
ıkıMm|e(ffl|i hıayvaniDairaıni müısiaiderıe ed'MimjekJ'e b e r a b e r 
hletmem Maif etfjillımieffleftetıli Me blfoiaianıaileyh üıkıiıncli (kıs
ımla ıcİeırıcıodâBrniiiş lb|ulljuln(a(n hHsıuısû hıüikpmiüane lüalbi ibu-
lutalduaMİmialI|a(ı1ı Elnjc^n^elnliırr^zcia d|e îkla'buıl edild'i-

ı giınıdlen. mT|a|djde toldületti .ve tapjtıınıoı tmıadde dimjak üzse-
» Ha d(eiTc(adtilIlrn|i#ri. 

f , ^Yedümcli ımlalddtelniiını (n)iih|a|yje(tlin|d|e müs iada ıe ed i l ip 
t d e 'Siajtafflain: h|ayMa|nplaırı 'İla hlayMain, ımıavlalddııinjin esmuaitM-

/njUn nufbluıdtain laşjağt Me nuı&ılfltfain yulk|arı o t aa ima lk şar 
t ıyla iblir, ımüklbairj, hfalbiar Merian, yaiklaılaMam v a y a yıa-
ikaiIajttelajnHaıra ıi)kırlam)iy|e ıodıawak tevz!i lollıunıuır d e n i -
iTilökjeadİr. Bncülm(a!n(:ımjiız. tem liıkjrıamiiıyıanılin ylalUnaız hia-
Ibar Marteinıe ıa|i)t lolllmjaısıiiiıi; Ma Ibü ımjilkltlaının, nuibu oötmıaik 
üzıajia 'kfauıjulnflla ttasip îlt ejdlilmi^ Ibuflunimiasııınıı mıuMafııik 
glönedieki ımjadldjeıyti o isfuırteltUa Itiadülıen! ıfca'bul Me selkliziin-
al mtadde loflımlaık, üaaıla, ıd|ar(öe)yflie(miiı§|ÖLrH Seklizlimdı 

mta|d)4ad|e Ihliç 'haısttiafllılk 'OÖİm|a|d|iığı cqaım|alnll!ap1da dıahli afla-" 
ıldaidöııllairlıinj lhle|r ajy sahihi alhfMaflja, ıdlair ıhıü!kpm(e(te Bı-
'ham ırrçaoburiiyetli hletm lk|ajb|]]|iyıe|t|i Itlajtlbük^yesii oflimıa> 
mias! Me h!am( \d)a (llüauımiulnia mülbflamı İbliır Ühltıiyalç (bu-
fluin|m|a|m|ajsa li|t)Übıajr|iyj|a ım|u|Majfiıfc ıgiöııiüilımjetdliığSJnıden Ma 
eslajsıein 'blulnıu ttlalklip ediajii ım(ad|d!ada hjaıstffaHüjk oflidluğu 
ziamlajnlaııidft (Ühlbajr ımeclb(uır(ityıa1fi Iblu mıaik|s(aıdı ltia|tim|jn 
tejftmjifş !boılllu(nıduğıuinjd|a|ni Ibu tm|a|d|deyja 'llüziuim, göııül-
ımeyenıek, ltia)yylad^m|i|ş|tlir, 

lOn Iblirtlnldi tmfalddledle bıuRaışalk hlayMajm hasltfall'&Jlar 
I mnn (ihbarı lödei^ hjetılkıasle ıa]le|llıltfltak yÜnmli b e ş i n a flk-

Hajm/iya Mefıjijîacieği ımjeız|kûr -lise idle Rıöflîk, ıBay.ln ffiad'I 
Ittekİfli idlalha Jdab l i ltla|t!blilk igföaiüH|ar?eÜcı yafllnuz mıiidad)a-
las|i (ânı zöyade fm|altfliu|p Ma moitlazlam, oîlaln Ikölblil'i «alt-. 
lasli e n zjiyajdle (m|aillu|p Me flnıüflltîazjeım, oöatoı (sıığlır 
Mebasumu Ibjalbteuı Manenflleir(a Miınmli Ibdş liına vettllanelk 
idiğarlerü üçün b u ım|ilk|ta|r| iom liuiaya ıtıanızlil Me m|ajdldıa o 
âiHleltlta Itıadlian lk|a|blua eldllml^tlJr., 

IVirfmii üiçüınpü ımiajddeıdie, hlajsltla ve hiasltafllairflla «e-
ımlaısltia lb(u{Dufnfainı îbufllajşrtki Ib^yMalıiaıriun, ibıaıyifiaırjın naipo-
olu vıa itelfofilk, Ma liırlaıasÛ (Ü2jejr|jn(e ütfllâlf edlilllecıeıkilıaıli zlilkj-ı 
Wedilllm|iişJtlirH IBu tm(a)did}e u#aniın|d|e encülmieınliimiiz; uaum 
müıd|d|0t fterv)ajk|k|uif leidleiıiak, ım|üiz(alkle)r1a|t Me ımüımaiklaşaltaı 

! aımülkıa liona|sım>a( ımedbulr! Ikjajllmııışjtıır. Çümklü ibiir itlaflalf̂  
tim Ihlülkfumiöf ırr̂ eim(uırıu MebfaMi Ibfajklaıriimjim.' litfflâıfiaam, 
(gayın Ibliırı OTie-tffle üzlaHeli MÜKandlumla Ma dımlhiasoınıa islaî olL 

miayn Iklaltüye^ (tlelk|l|ilkleilli o8|ain Ma le(n|e(n ^ajMaınn ftaıvısfiiye 
ıbultanlaıytain Iblîr 'süisjtlelmı oHajılaJk Üdalbul elötligi fiçtün Adan 
ııu|n)da Melblaya (btalkjajifi lhla|lliın|d(a litfllâif lkjeyfüy(e|lliınfı İblir vıa-
izlilfje _ Ma tm|aclbluır|iyıe|t oJm|a|k; üızielıie lithaflilnli muisaıriren 
Mep etmüştir . Tajditoaıme ısâlhlibli Bnn.?a IMiabuısıu R e -
ıflik 'Bay lisıe Melbayıı ibaJkjajrliıin fclir miın|tı|k|a|dıa ıdlaMatmıı 
Ma tvtalkjafljajrmıii «aıdalda Me(ya lilnldî ajra ta|k|d|ir|ilnıd(a öddür-
m e k rrtamjlakat likjfeadıyiaitırtTja, hiaMaGia edlifljmfi'ş biiın dıajr-
tte omup, fletnjn|im Iklaltî m(etüa|yiidiın|e ıgöna ıbu Majz(iMeltlBa:r-
d a 'baısliit Ma ımtüıkıetnrıer us-uflldle m-KulhıtefJit ıısufilde sönüm 
zelrkü « y ö n ıkâfli ibliır müoajdıdte tgd 'b^ ı o lduğ ı ınu 
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Ma (îltflJâifuinj ştilflayap ıoflm|ajS4 anıulhjtiöm(âl bullıuınfaın, .hıay-
yainflaıitt ıdajhıi ımjalhiyaj ım(üjn(tejhji !b(ir: ttfefdlbfitn ollidluğuin(d|a(nı 
îkjaitiıyteıni (kjajbfuil ıed)i|m|qm|asli (iioa|b(eHtliğinıi ımlus/iınnein (iifla-
d'e ıeyjam|işjtiiı-, 

|Bn)aü(m|0nJiım|iiz <6&n laıdlalmlîaı^ıinııın gaflügfilani aıriaısrın-
dajkji ışu ltıdh|a|llü)fıii n|aız(a)m lijailblaırfa, laflaıtfaık, lk]a|n|uiri|dla ıya(l-
truız; IblüriKme ^üjçlhiaa ıvtdrimıey|i 'rnie|rn|Ie|k|eitli ıdjiıâerlilnfiını fiaıy-
ida'sıMaın; imlalhınulm, ıvıe ıtia|t!bfik|î lk|alb|ull ledılanjitaı imıaızıaır" 
ırlajtııiıija .i!llk|a ıey|le(m(qk filh|t/i|m|ajl|i liltlilbaıriiyfc ikia'biuil »ötala-
ımjiş ;ye lb|q Ihuisıns li#iln ;İ|k|tliıs(a|t Vıakâ'lıeHünie ısiallihliyüt 
ıyanm|ayli ım|u!v(a|fi|k igförim|ü|§)tiü|r. ıBu|n|uırıı (idiınıdliır ıkli, faik 
lafltnınıcı ımladda «Haısltla y e !h|ajsftla|l|arj!ia ıtam|aısltıa >bıullıuin|airt 
Iboıfllaşıik; fsıığjıjr y e tm(a|n|dajla|r: lk|lliı$a|t V>ejkâ(lle|t!iinjiln Itfanıs/ip 
we itlalkidlîırfiyle yla liitllâıp ylalhlult taısjüaıkr ıtacüt ©dıjllarftk 
İdiğ0rfle|rjijn!a Iblaslilt ıuıstu|l|d(a y e anıülkjejıjnar lolmiaık üzlane 
ıslö^umı ızjeürjk, yayalhlult ım|ulh|üajiıt îuisıu|Iid)e ısienuım ıtajtibl'ık 
ioilluin|U|iı» diânjilljmielk isaırıefHiıyile lik)ljiıs|a|t Vlelk!â!fe|bi ık|a|nıu|nı-
<Ja lir)a|a i a d l a ı ı lüjç ıtıadbfeidiaiiı. lb|iınin|iın ita|tblilk)in(i ıkıetmdi 
tmjeısfulMıyfdtti laplfiımja afl|a)r|a|k Iilh|tiiıyiajr ıe|tım)âk >ve iüa|r|a|ftay!nfin 
rilddJalajminjda ydk)diğarliın|e lislnjad ıdcfâan .tıdMvkıe v e 
ım/aizlajıtrlalt Iİh|t!iım|ajlHelr|inıde'n 'mjamlleikieltii ırh)3|suin Ibulluın-
ıdluttlaibillır^dk; ısla|lâjh)iye(t(i i l e ıtıeçlb|iızi ladiflımırşibiır. BJnıafeınia,-
leylh ıhjasltia ıvle lhias|tla|llı|k|ea|nı şjüıphielli olLaln h'aylvîainlîfatriin 
ınıe ıgjiibli lalhMajlıdıe ıöfl|düirü|]|acie|k|lıar|i -vıe «me 'g'Jbü ımiuıaımfe-
layia Itâibli itiu|llu|](acla|k)Iiaırı ik|a)n|u|n|a liıkjimdi Ikiıısılm dî|m|a|k 
üziana DBnıaülınianiiıırılkıaa fflâiye «diillımiiş 'Offlaın tasıuısli ıhıii-
IkjülmUörida ım|ü(njdterüiç oflldugui ive !bıuillar|iırı d a li,ş!hu ihjü-
ıkümillene tevfllklalnı ımıuiamialleye ıtiajbji ıt'uituUımiaiiasm t a -
ibliî gö inüldül lü cıi'hlejtJIIe 4n|aıdde o sıuırjeitllfe tadi l i oHıuln-
fmıuışjtıulr̂  

lötulzı folilıflmdi ımlajddade Ihıar diınjs hlayMain y e ıhıay-
jyan irn|eyaddı|nııırt ;n|a)k)jlJyalt y e iSieykliıyaltı ım'anışıe ive s|ağ-' 
fluik şajhladıejtlnıaimlellleriiınie ıtîaibli dlânjlmıej^'te li'sfe dıe hıayvialn. 
pa|z)aırfl|aını|n|a geitüriilliacielk 'hjafylvra(n|Baırd|alrx ısiaglık ışialhıa-
ide(tınjalmjesıi »ve fluyûr giübi (kjüıçıülk, ihiayv/ajıfflandiaın m a n -
<şje y e ıslağlılk 'şialhladeltolaimlalıerii ıatia|nııllmıaım)ası lanjCüımie-
ınJiım|İ!Z]c|a ıh|a|llkJlnı ım|u)a(m)ell|a|tıin|iı ItieslhJiH litütblaırî yfile mjUivia-
IfoJk göıtüHeHteJc! (m)a|dd|qy!e lötuız; fcliirlifnıai ımiaidde «ihıkıâlrnıt 
ım|a|hjfıu|2)dulr Ikfajydı fflâvıe ioluinimluış v e ıbu (hül^üırnfeır 
l o t a ; ıbİBjin/cli m|a|ddieye a y r ı c a idene ıkptaimıııştıır, 

| Q t o z ısia!k!i2)i|njcli ımfaıddede Ibullaişjıık thıasiöallılkflj, .olllajn 
ımleiyk)ifl)eıridenı io IhlaısltlallıKa ım|ü|sıaJİ|t oflıainÜalrain; Ikjaımjyoin 

Ü l e ımajklinji !ön)cıüırrı|eır^ilrnjiız imıujvfajfılk, bu ta iayar ia jk klaım-
ıyom ik|elİm(e(sii !t!a|yMe(dillmıişltliır. 

!Mıulh|tie(l)ilt Bn(cıü(m(önii ıtiadilli vöçlhiilıe ıd)iğeır miad-
lde(lje(i! Iüa|d|e y e ışldlcfla Miıt (bazı ufialk, ıtıa|difi!a(ülıa ikıaibull 
f ed lml i^d i i ı i ' . . Yıafünjız; öezıaı'i tılülkıüımpler ıkpısrnıinida o ü -
ınüta İlle oeızia lalriaısainjdajkji ınliıslbeltİL aldi le imıulhafiazla edl'il-
tm)i|g o!I|m(a|k lilçöln îhlayyamı ıslağpulk, z)a|bı|tıası ınjoikittaji nıa!z|a-

Wı|n)da)ni oüjıiüjmjllöıi lsaınölffl|a|ıia layfTTilairalk; •aüaıüjmH'ariilnj şlid-
ıdelt y e IHasıiırillelrjinje ıgötne miulhltielüf idefleaede oezıaillaırta 
JtaJbi Ikiifllıfnjmjijş vie Ibu lhıü|k|ü|mlllar ülçiü|n.ıcü Iknsmunı Oklilnıai 
ıfasdiinfa afütuı ım(add|e ıoffia(r|aJk; llllâvie ıadiHmfiş|îliır. 

'LâyılhfaJi lk(an)u|n|iıyen|i|n, imjüıslöaaellliyatllle ım|üizla|kl0nas|iı-
ıniiını Hieyeltit Uımtu|miıyle|y|e ıa!nz|ı!n|a ık|ajriar yârlilllm(iış(tlir. 

;R)e|j3 
'BulridJUr', 

'Mıuıslöalfia, Şe|r(af 
Kâltlilp 

Şelbıiln'klanah'iısiar 
ılıstm/aiJl 

•Azla 
İsiüanlbuil 

Hüısıayıiin Hüısınü 

Aaa 
Es|kiiışje|h)ilri 

Eimiim 

'Azja 
TrtalbizJolıi 

Oan i i ş 

lAzıa 
İKoınıya 

iKâzjum Oüısimü Biay 
İımız|aıd|a bulllu/nıamlaımnışitır 

Aza 
Güımüişlhlaıne 

Oömiaıl Hiüisınü Bıey 
îımtzjadia builiulniajrrtalmjiîşifcur 

Zlalbjjtiali ıSı|h|h|iyidJ 

ıMıaz|bia|üa 'Mıulh|arırli;i1i 

•Zoinjgulljdaik 
Hüısnıü 

Azıa 
Afiyoıniklarlaihiiısıar 

İizizjelll 

Az(a 
İsltianıbu'l 

ıSiineyya Bağla 
İmiz|ad!a ıbullıuinımıadi 

iAizlai 
İSüinıop 

Yiulslu'f (Kıemıall 

Azla 
iKiapa, ımlasetesliınidls Hüikiii-
miööiın itJökllfliinıe ıtıariafiüa-
ınıirn. 'B'k d e fınan'idlaln 

Trlanıslilt allainak ısieinladle 'bir 
Ikıaç ıdafia gıellilp igüıdiemı ıeşıya 

'yülk|!|üı ıd)e)vell|e(r(;inı ıhlar ıgfkliıp 
çılknşılnlda mlulaiyanie masım/i 
iall)ıtn|m)aim|aıs)i falalkjkmida toıir 
imladde ilâivıesiiinji ' ttelkİlf 
ledaıfiım,, 

KocialaJli 
Rjeşlilt Slafffet 

Azıa 
M a r ı a ş 

Nunlelüitın 

Mayyan l iy s Kasnıuınıu 

Hıütkjüım(eitı.'ın TakUiıfii 

iBiltiinıdi (Faısıll 

ıMlayalddiı TJm|uımiiıy|e. 
ıMaıddle 1 . — lîışibm ıkialnıumı (alhlklâıroıınia Itiabli v e iıhlbia-

n ımıeöbuını saırî 'hiaıyvan hıaısfiallıılklliam lalöiıdelküHleırıdi'r : 
1. Ve'bai bakari ı̂ Mal kıran) 
2. Mücterrat'i kebire, sagire ve hanazıriyede hüm-

mayi kılaî (Şap) 
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3. Bakaratta zatülcemp verreei muhiti. 
4. Cemrei arzıye (Yanıkara) 
5. Keçilerin ufuneti demi nezfisi (Zatürreei sa

ri) (Davarlarda ciğer ağrısı) 
6. Mandaların ufuneti demi nezfisi (Barbune) 

hırlama çemberleme. 
7. Bakaratın ufuneti demi nezfisi (Zatürree vel-

mia) 
8. Hanazirin ufuneti demi nezfisi (Zatürree vel-

Tuyurun ufuneti demi nezfisi (Tuyûr kolera-

Koyun, keçi, develerde çiçek. 
Zülhâfirat ve mücterratta cerep (Uyuz) 
Zülhâfirat da Ruam ve urre (Mankafa ve 

Zülhâfiratta marazı cima. 
Bakaratta tederrün (Verem) 
Hanazirde veba 
Hanazirde cemre 
Hayvanatı muhtelif ede kuduz. 

mia) 
9. 

sı) 
10. 
11. 
12. 

sıraca) 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. Tuyûr vebası. 
19. Tuyûr tifüsü. 
20. Tuyûrda difteri. 
21. Zülhâfiratta sâri iltihabı eviyei lenfaiye. 
22. Beygirlerde enfiloenza (Pastorollosi) 
Madde 2. — Fenni keşfiyat ile bulaşıklığı tahak

kuk edecek diğer hayvan hastalıklarının birinci mad
deye ilavesine veya icabedenlerinin kaldırılmasına 
Heyeti Vekile mezundur. 

İkinci Fasıl 
'Hudut Zabıtai Sıhhiyesi 

Madde 3. — Her nevi hayvan ve mevaddı hay
vaniye rüsumat idareleri müesses bulunan ve Ziraat 
Vekâletince hayvanat ve mevaddının ithal ve ihracına 
tahsis kılınan mevkiler ile iskelelerden maada mahal
lerden Türkiye'ye ithal ve memaliki ecnebiyeye ih
raç olunamaz. 

Buralarda hudut baytarlarının tahtı idaresinde 
bir tahaffuzhane ile lüzumu kadar alât, edviye ve 
gardiyan bulundurulup, berveçhiati tarifeye göre 
muayene resmi ahz ve istiyfa olunur. 

Para Kuruş 

Tarife (405) Numaralı Kanun Sureti 

Esami 

50 
25 
10 
30 
10 
10 
5ü 
25 
5 
3 
* • > 

50 
3 
2 
1 
l 
3 

Beygir 
Ester ve merkep 
Tay ve merkep yavrusu 
Öküz, inek, manda ineği, boğa, manda boğası 
Dana, buzağı, malak 
Deve 
Hınzırlar 
Hınzır yavrusu (Bir yaşına kadar olanlar) 
Koyun 
Keçi 
Kuzu, oğlak 
Kelp 
Hindi, kaz Mezbuh ve gayrımezbuh 
Tavuk, ördek olması müsavidir. 
Hercins piliç 
Mezbuh ve mücterratı kebire ve sagire luhumun.un 
Alelumum hınzırların müstarzaratı lahmiye, ve şahmiye-
sinin 

Adet 

Beherresmdıen 
Beherresinden 
Beherresinden 
Behenresi'nden 
Beherresinden 
Beherresinden 
Beherresinden 
Beherresinden 
Beherresinden 
Beherresinden 
Beherresinden 
Beherresinden 

Beherresinden 

Beher Mosundan 

Beher ıknüosundan 
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Para Kuruş Esami Adet 

5 
10 
20 
5 

3 

5 

20 

20 

Gümrük resminin 
yüzde yirmisi 
Gümrük resminin 
yüzde ellisi 

Kuru et ve sucuk ve pastırmanın 

Her cins luhum konservası (Kapalı kutularda) 
Her cins balık 

Hayvanatı mücterrei kebire yaş derilerinin 
Hayvanatı mücterrei kebire kuru derilerinin 
Beygir derilerinin 
Hayvanatı mücterrei sagire, kelp ve hınzırların yaş deri
lerinin beher kilosundan gümrükçe alınan duşumun yüz
de yirmisi av derilerinden 
Boynuz tırnak ve kemik 
Yün, kıl 
Ttiftik 
Her nevi deri kırpıntısı ve kazıntısı ve kelp tersi 
Alelumum tuzlu barsak 
Alelulum kuru barsak 
İçyağı 

Beher kilosundan 

•Beher kilosundan 
Beher Masundan 
Beher (kilosundan 

Beher (kilosundan 
Beher yüz kilosundan 
Beher Koşundan 
Beher kilosundan 
Beher 'Mİosuından 
Beher kilosundan 
Beher kilosundan 
Beher kilosundan 

Gümrük resminin yüzde yirmisi : İşbu tarifeye 
dahil olmayan diğer mevaddı hayvaniye. 

Madde 4. — Memlekete kara, su, hava yollarında 
her hangi vasıta ile olursa olsun ithal edilecek hay
vanat ve mevaddı hayvaniyenin ahvali sıhhiyelerine 
ve menşelerinde hastalık olmadığına dair resmi bir 
Ibaytar tarafından tanzim olunmuş ve Türkiye Şeh
benderliğinden ve bulunmayan yerlerde mahalli hü
kümetleri tarafından musaddak bir menşe ve sıhhat 
şahadetnamesinin ibrazı şarttır. 

İşbu şahadetnamede hayvanatın eşkal ve adedi ve 
cinsi ve mevaddı hayvaniyenin miktarı ve nev'i ve 
ambalajın şekli ve sahibinin ismi ve mevrit ve mah
reci yazılmış olacaktır, 

Hayvanat ve mevaddı hayvaniyenin şahadetname 
ve ahvali sıhhiyelerine ait muayenei iptidaiye mera-
kibi 'bahriye veya şimendifer derununda, muayenei 
intihabiyeleri hükümetçe tayin ve irae olunacak bir 
mahal ile hudutlarda memurini baytariye tarafından 
icra vesair hastalıktan salim oldukları tasdik olun
duktan sonra ithallerine müsaade olunur. 

Madde 5. — İthalat ve ihracatı hayvaniyeye mah
sus muayene mevkilerine ve iskelelere şahadetname-
siz olarak getirilen hayvanat ve mevaddı hayvaniye 
veya her hangi bir marazı sarî irae eden hayvanat 
reddolunur. 

Reddi mümkün olmayan veya reddi mazarrat» 
dai bulunan ahvalde veyahut muayyen mevaki ve 

iskeleler haricinde ithalat vukuunda marazı sarî ara
zını göstermeyen hayvanat üç hafta müddetle sahibi 
hesabına karantinaya alınıp, emrazı sariyeden ma
sun oldukları tebeyyün ettikde serbest bırakılır. Fa
kat, marazı sarî arazı görüldükte sürünün kâffesi 
bilâtazminat itlaf olunur. 

Şahadetnamesiz olarak gelen ham mevaddı hay
vaniye menşeinde sarî hayvan hastalığı bulunmadı
ğına dair vesaikin tedarik ve ibrazına kadar sahibinin 
hesabına olmak üzere karantinada hıfz olunur. 

Madde 6. — Memaliki mütecavireden birinde 
emrazı sariye zuhurunda o memleketin bulaşık me-
vakiinden vasıtai sirayet olabilecek hayvanat ve me
vaddı hayvaniye ithali külliyen veya hududun muay
yen bir kısmından men edilir. 

Eğer o memlekette hastalık münteşir ve müstevli 
bir halde ise vasıtai sirayet olabilecek hayvanat ve 
mevaddı hayvaniye illetin imhası resmen bildiriiince-
ye kadar o memleketin hiç bir tarafından katiyen it
hal olunamaz. 

Madde 7. — Maraz bulunduğundan dolayı sedde-
dilmiş olan hudutlardan hilafı memnuniyet ithal kılı
nan hayvanat ve mevaddı hayvaniye tanzim edilecek 
mazbataya müsteniden derekap müsadere olunur.; 
Müsadere olunan hayvanatta marazı sarî arazı görü
lürse derhal itlaf ve lâhum ve cüludu hakkında has
talığın nev'ine göre talimatı mahsusu mucibince mua
mele olunur. Bir güna marazı sarî arazı gösterme-
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yen hayvanat ve mevaddı hayvaniyenin müsader2 
mazbatası kesbi katiyet etmeden evvel sahibi kıyme
tine muadil bir meblağla beraber karantina ve mu
hafaza vesair masarifini depozito suretiyle tediye 
ederek mezkûr hayvanat ve mevaddı hayvaniyeyi 
talep edebilir. Müsadere mazbatası bir ay zarfında 
kesbi katiyet eder. ve hayvanat ve mevaddı Ticaret 
Odasından veya belediye meclisinden davet olunacak 
bir zat huzuruyla en yakın şehir ve kasabada bilmü 
zayede furuht olunur. 

Üçüncü Fasıl 
İhbar ve İstihbar 

Madde 8. — Kariyelerde muhtar, şehir ve kasa
balarda mahalle muhtarlarıyla belediyeler, çiftlikler
de kâhya ve işbaşılar; kura ve mahallelerinde sarî 
hayvan hastalığı olsun veya olmasın her on beş gün
de bir hayvanların ahvali sıhhiyeleri hakkında men
sup oldukları en -yakın jandarma karakoluna veya 
merkezi hükümete malumat vermeye mecburdurlar. 
Nahiyelerde müdürler, kazalarda kaymakamlar dai-
rei memuriyetleri dahilinde her kariye ve mahalleden 
alacağı malumatı en seri vasıta ile makamı vilayete 
ihbar ve valilerde keza her on beş günde bir def-t 
vilayetin ahvali sıhhiyei hayvaniyesine dair Ziraat 
Vekâletine telgrafla malumat itasına mecburdurlar. 

Madde 9. —'• Bir mahalde zabıtai sıhhiye teda-
biri icabeden sarî hayvan hastalıklarından biri zuhu
runda hayvan sahipleri ve hayvan tacirleri ve hay
vanata bakanlar kurada karyenin muhtarına, çiftlik
lerde çiftlik sahibine veya kâhyasına veya işbaşına, 
nahiyelerde müdüre, şehir ve kasabalarda belediye 
reislerine veya mahalli baytarına veya zabıtaya ve 
merakibi Ibahriyede kaptana ve kaptanlar tarafından 
rüsumat idarelerine, şimendiferlerde istasyon memur 
ve zabıtasına ve hudutlarda gümrük zabıta ve bay
tar memurlarına resmen ihbar ve onlar tarafından 
dahi mahalli hükümetinin en büyük memur veya 
baytarlarına ve müşkülat halinde muhaberesi en sehil 
mahalli hükümetine malumat verilir, 

Madde 10. — Bir mahalde birden ziyade hayva 
nat defaten veya mütevaliyen hasta veya telef olduğ ı 
takdirde vukuatın ihbarı mecburidir. 

Madde 11. — Sarî hayvan hastalığının icrayı 
hükmettiği mevakie civar kura ve kasabatta yalnız 
bir hayvanın hastalanması dahi behemahal ihbarı 
ieabeder. 

Madde 12. — Emrazı sariyei hayvaniyeyi kanu
nen ihbara mecbur olmayan her hangi bir şahıs bi
rinci maddede muharrer emrazı sariyeden birisinin 

! vukuunu ihbar ve bu haberin sıdkı tahakkuk edildik
te kendisine on liraya kadar mükâfat verilir. 

Madde 13. — Askeri kıtaata ait hayvanat arasın-
• da zuhur eden hastalıkların mücadelesi ve hastalığın 

itfasına ait kanun ve talimat ahkâmının tatbik ve 
icrası ciheti askeriyeye ait olmakla beraber hastv 
lığın sureti zuhuru, mahiyeti ve ittihaz edilen teda-
bir mahalli hükümetine bildirilir. Ahali hayvanatın-

: da zuhur eden emrazı sariyei hayvaniyenin zuhur ve 
mahiyeti dahi hükümeti mahalliye tarafından o yer
deki en büyük askeri kumandanına malumat verilir. 

Madde 13. — Memhudut bulunan memalikte em
razı sariyeden biri zuhurunda orada mukim sefir ve 
şehbenderler ve hudut boyunda bulunan memurini 
idare ve zabıta hastalığı haber alır almaz Ziraat Ve 
kâletine ihbara mecburdur. 

Madde 15. — Sarî hayvan hastalığını ketm ve ifa
dan veya ihbar ve istihbarda vukua gelen teehhürat-
tan hayvan sahipleri ve heyeti ihtiyariyeden maada 
mahalli hükümetin en büyük mülkiye memuru, jan 
darma, polis ve belediye rüesası mesuldürler. 

Madde 16. — Hususi surette icrai tababet eden 
baytarların seririyatına gelecek hayvanlarda birinci 
maddede muharrer sarî bir hastalık görüldükte der
hal hükümeti mahalliyeyi haberdar edeceklerdir. 

Dördüncü Fasıl 
Hastalık Zuhurunda İttihazı İcabeden Umumi 

Tedbirler 

Madde 17. — Hastalığı haber alan zabıta derhal 
baytar celbine teşebbüs etmekle beraber baytar ge
linceye kadar hemen hastalık mahalline icabı kadar 
kuvvet izam ederek hasta, bulaşık ve şüpheli olaı 
hayvanatı yekdiğerinden tefrik ve tecrit ve ihtilafta;: 
men ve lüzumu veçhile kordonlar vaz ve keyfiyeti 
kura ve kasabata ilân eder. 

Madde 18. — Bir mahalde hayvan hastalığı oldu
ğunu haber alan baytar memuru derhal hareketle en 
kısa bir müddet zarfında hastalık mevkiine yetişme
ye mecburdur, 

Madde 19. — Baytar, muvasalatında mahiyeti 
marazı tayin, menşeini ve vasıtai sirayeti tahkik edip, 
marazın itfası için icabeden tedabiri müş'ir bir rapor 
tanzim eder. Bu raporun mevkii icraya vaz'ı için 
baytarın tahtı riyasetinde ciheti mülkiye veya zabı
taca tayin edilecek memurlar ile köy ihtiyar mecli
sinden mürekkep bir komisyon teşkil olunur. Bu ko
misyon hastalığın imhasına kadar mahallinde icrayı 



faaliyete memur olup, kanun, talimat ve memur bay
tarın tarifatı dairesinde her türlü tedabiri sıhhiyeyi 
tatbik ve icraatını bamazbata vilayet zabıtai sıhhiye! 
hayvaniye komisyonuna iş'ar eder. 

Madde 20. — Ahvali acilede memur baytar ko
misyonunun müdahalesinden evvel hastalığın men'i 
sirayeti hususunda icabeden tedabiri icra edebilir. 

Madde 21. — Marazın mahiyeti tahakkuk ettikte 
civar köylere, kasaba ve nahiyelere en şefi surette 
haber verilmekle beraber vali tarafından da civar vi
layetlere ve Ziraat Vekâletine iş'arı keyfiyet olunur. 

Madde 22. — intişarı maraz tehlikesi olup da za 
bıtai mahalliye ile muhafazası mümkün olamayan 
kordonlar askerle takviye olunarak muhafaza edilir. 

Madde 23. — Bulaşık veya şüpheli olan hayva
natın ve bunların mevad ve enkazının ve kezalik bun
larla temas ve ihtilafta bulunup da vasıtai sirayet 
olunabilecek eşyanın kordon dahilinde bulaşık mıntı
kalardan veya tevkif veyahut defnedildiği mahaller
den ihracı memnudur ve o hastalığa müstait hayva
natın kasaplık olmadığı takdirde bulaşık mevakie it
hali dahi memnudur. 

Madde 24. — Kordon dahilinde hilafı emir ve sa 
lâhiyet çıkarılan hayvanlardan şüpheli olanlar bilâ-
tazminat itlaf diğerleri müsadere olunur. 

Madde 25. — Hastalığa veya sirayete maruz bu
lunan hayvanatın talimatnamesine göre tedavi ve tel
kihi yalnız memur baytar veya memuriyeti Ziraat 
Vekâleti tarafından musaddak baytarlar tarafından 
icra veya bunların tahtı nezaretinde aşıcılar tarafın-
dn ifa olunur. 

Madde 26. — Hasta ve hastalarla temasta bulu
nan bulaşık hayvanat baytarın raporu ve onun tefrik 
ve iraesi üzerine zabıta tarafından itlaf olunur. 

Madde 27. — Telef olan veya itlaf olunan hay
vanatın İaşeleri talimatname ahkâmına göre kısmen 
veya tamamen imha veya sahibine iade olunur. Bu
laşık ahır dahilinde bulunan ot, saman, gübre gibi, 
sirayeti maraza vasıta olacak her nevi eşya ve me
vad ihrak olunur. İhrak ve imhası kabil olmayan alât 
ve edevatın tathiratı ve izalei ufuneleri icra edilir. 

Madde 28. — Hastalığın icrayı hükmettiği ma
hallerde kurulan pazarlarda hastalıktan müessir envai 
hayvaniyenin içtima ve furuhtları men yahut pazjır 
ve panayırlar kamilen seddolunur. Hastalığa müs
tait hayvanatın sürü halinde toplanmaları ve meraya 
şevkleri memnudur. 

Madde 29. — Bir mıntıkada hastalık istilai bi; 
şekil aldığı zaman o mıntıkanın, iskeleleriyle turuk i 
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umumiyesi hayvan hastalığının itfasına kadar o has
talıktan müteessir olan hayvanata karşı sed ve taril 
olunur. 

Madde 30. — Hasta veya şüpheli olup, ihtilattan 
men edilecek hayvanatın tecridine mahsus ahırlar 2 
telef olan veya itlaf olunanların defnine mahsus met-
fenler memba, nehir, yol kenarlarından uzak mahal 
lerde tefrik ve ihzar olunur. 

Madde 31. — Hastalık olan mevkide bulaşık /e 
hasta hayvanatın bulundukları mahaller ve bunların 
ihtilat ve temasında bulunan eşhas ve sirayeti ma
raza vasıta olacak mevad ve eşya memur baytar i.1 
tahtı nezaretinde fenni talimatnameye tevfikan tathi
ratı fenniyeye tabi tutulurlar. 

Madde 32. — Hastalığın tamamen zail olduğu ve 
sirayeti maraz tehlikesi kalmadığı ve talimatnamede 
muharrer karantine müddetlerinin ikmal olunduğu 
memur baytar tarafından ıbarapor beyan edildikten 
sonra kordonlar ref ve keyfiyet o mahallin en büyük 
mülkiye memuru tarafından civar kura, kaza ve vi
layetlere ilân ve Ziraat Vekâletine işar edilir. 

Beşinci Fasıl 
İtlaf ve Tazminat 

Madde 33. — Tedavisi gayrı kabil ve muhitin;? 
men'i sirayeti çaresi mefkut emrazı sariyei mühlike-
ye musap veya şüpheli olan hayvanat talimatname 
mucibince hükümet tarafından itlaf edildiği takdirde 
eshabına berveçhiati tazminat verilir : 

A) Arazı marazı vazıhan irae ettiğinden dolayı 
itlaf olunan hayvanatın mahallin rayici üzerinden kıy
metinin nısfı, 

B) Arazı marazı vazıhan irae etmeyip de has
talığı bazı teamüller ile meydana çıkarılarak itlaf 
olunanlara rayiç mahalli üzerinden kıymetinin üçte 
ikisi, 

C) Hastalarla temasta bulunduğundan dolayı 
şüpheli olduğundan itlaf edilen hayvanata kezalik 
mahalli rayici üzerinden kıymetinin dörtte üçü veri
lir. 

D) Talimatname ahkâmı mucibince sahibine ita 
olunacak hayvan ve luhumun bedeli tazminattan ten 
zil olunur. 

H) Müessesatı resmiye ile belediyelere ait itlaf 
edilecek hayvanat ve hastalığı vaktinde ihbar etme
yen hayvan sahiplerine tazminat verilir. 

Madde 34. — îtlaf olunacak hayvanatın kıymet
leri mahalli komisyon azalan ile hayvan sahipleri 
veya vekilleri tarafından reyi hafi ile tayin olunarak 
badehu vasatisi alınmak suretiyle tespit edilir. 

Madde 35. — Gayti tazminat yüz elli liradır. 



Altıncı Fasıl 
Sari Hayvan Hastalıklarına Karşı Tedabiri Tahaffu-

ziye Dahili Memlekette ve Münakale ve Ticareti 
Hayvaniye 

Madde 36. — Her nevi hayvanat ve mevaddı hay
vaniye nakliyat ve sevkiyatı menşe ve sıhhat şaha
detnamelerine tabidir. Bilumum polis, jandarma, za
bıta! belediye ve gümrük memurları ve baytarlar her 
yerde işbu şahadetnameleri aramakla mükelleftirler. 

Madde 37. — Menşe veya sıhhat şahadetnamesi 
olmayan hayvan ve mevaddı hayvaniye şimendifer 
ve vapurlara veya sair merakibe tahmil ve nakledile-
mez. 

Madde 38. — Menşe şahadetnameleri karye ve 
çiftliklerde muhtar ve çiftlik kâhyaları, şehir ve ka
sabalarda belediyeler tarafından meccanen ve serian 
verilip derununa hayvanatın eşkâli, cinsi, adedi, sa
hibi veya nakilinin ismiyle mevrit ve mahreçleri ve 
mahreçlerinde sarî hayvan hastalığı olmadığı derco-
lunur. 

Sıhhat şahadetnameleri hayvanı bilmuayene bay
tarlar tarafından ita olunup hayvanın gerek menşe-
inde ve gerek kendisinde marazı sarî bulunmadığı 
zikrolunur. 

Menşe şahadetnamelerinin hükmü, tarihi tahririn
den itibaren bir ay, sıhhat şahadetnamelerinin hük
mü sekiz gündür. 

Madde 39. — Şahadetnamesiz olarak naklolunan 
hayvanat ve mevaddı hayvaniye derhal tevkif ve tec
rit olunup, mahalli ile bilmuhabere menşeinden ma
razı sarî olmadığı tebeyyün etmedikçe nakline mü
saade edilemez. 

Hayvanların çıktıkları tarihinde menşelerinde has
talık olduğu tebeyyün ederse marazın mahiyetine ve 
devri teftihine göre talimatnamesi mucibince icrayı 
muamele olunur. 

Hayvanlar bilmuayene malul iseler hastalığın nev' 
ine göre icrayı muamele olunur. 

Madde 40. — Her nahiye kaza ve vilayet mer
kezinden muayyen günlerde açılıp kapanır bir hay
van pazarı bulunur. Hayvan ahzu itası bu pazarlar
da icra olunur. Pazarlara gelecek hayvanatın menşe 
şahadetnamesi bulunması mecburidir. 

Pazarlarda emrazı sariye ile bulaşık hayvanatın 
tecridine mahsus bir tahaffuzhane bulundurulur. Pa
zarlar ve bu pazarlara getirilen bilcümle hayvanat 
belediye, zabıta ve varsa memurini baytariye tarafın
dan sureti daimede teftiş ve murakabe edilir. Hayvan 
pazarları, mezbahası olan yerlerde behemahal civa-

4^ -

i rında ve mezbaha müştemilatından olan bir mahal-
I de ve panayır yerleri memleketin münasip bir ma-
; hallinde tesis ve dağıldıktan sonra belediyeler tara

fından tathir ettirilir. 
Madde 41. — Muayyen zamanlarda açılacak bü-

: yük hayvan panayırlarının zamanı küşadı ve müdde-
; ti devamı behemahal on beş gün evvel Ziraat Vekâ-
; letine ihbar ve buradan müsaade istihsal olunur. 
| 

Madde 42. — Hükümeti mahalliyeyi haberdar 
i ederek müsaade almadan köylerden hayvan topla-
! mak veya hükümetin müsaadesiyle muayyen meva-

kiden toplanan hayvanatı muayenesiz ve şahadetna
mesiz bir kaza ve vilayetten diğerine imrar etmek 
memnudur. 

Madde 43. — Gerek hayvan tüccarları ve gerek 
aşairi seyyare ve yaylakçılar sürülerini tahrik etmez-

\ den evvel hayvanatın enVamı, ecnasını, adet ve evsaf 
İ menşe şahadetnamelerini ve baytar mevcut ise sıh

hat şahadetnamesini ve hayvana vurulan alâmeti fa
rikanın şeklini, nereden hangi tarikle nereye sevk 
edeceğini mahalli hükümetine bildirmeye ve buna 
mukabil kazada kaymakam, zabıta memuru varsa 
mahalli baytarı tarafından vilayetlerde zabıtai sıh-
hiyei hayvaniye komisyonları tarafından musaddak 
ve sürünün kâffei evsafını, adedi, sahibi, çobanları 
ve takip edeceği yolları tafsilen muharrer ücreti mu
kabilinde matbu bir kontrol defteri almaya ve bunu 
icabettikçe zabıta ve baytar memurlarına irae eyle
meye mecburdurlar. 

Madde 44. — Hayvan tüccarları veya aşairi sey
yare hayvanlarının geçeceği veya vasıl olacağı kaza 
veya vilayat hükümetinin o kaza veya vilayetin hu
duduna vasıl olmadan bir hafta evvel güzergâhlarını 
veya tevakkuf edeceği mahalleri bildirmeye ve bun
lardan müsaade almaya mecburdurlar. 

Madde 45. — Mevrit ile mahreçleri arasında şi
mendifer bulunan menatıkda veya bahren nakli müm-

*kün olan sevahilde hayvanatın ayakla karadan şevk
leri memnudur. 

Madde 46. — Gerek hayvan ve gerek arabalarla 
nakliyat icra eden vesaiti nakliye eshabı hangi sahi 
ve mevkiler dahilinde ne gibi vesait ile icrayı sefer 

l| edeceğini bilbeyan mukim' olduğu dairesi belediyesin
den hayvanlarının eşkâlini havi bir ruhsatname alma
ya ve hayvanlarını her altı ayda bir defa o saha da
hilindeki hükümet veya belediye baytarına muayene 
ettirip ruhsatnamesini vize ettirmeye mecburdur. 

Madde 47. — Emrazı sariyeden biriyle bulaşık 
mevakiden bu hastalığa müstait hayvanatın menşe 
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ve sıhhat şahadetnameleri olsa dahi geçirilmesi mem
nudur. 

Hayvanata mahsus vagonlar dahilinde transit ola
rak imrarları caizdir. Eğer hayvan bulaşık mevaki-
deki hastalığa müstait değilse tamiratı fenniye ile va-
sıtai sirayet olabilmek tehlikesi bertaraf edildikten 
sonra imrarına müsaade edilebilir. 

Madde 48. — Hayvanat ve mevaddı hayvaniye
nin naklinde kullanılan vagonlar, gemiler, mavnalar, 
arabalar vesair merakip, alât, edevat hayvanat ve 
mevaddı hayvaniyenin mahalli maksuda muvasalatı 
ile ihracını müteakip talimatnamei mahsusuna tevfi
kan masarifi nakile ait olmak üzere kumpanya veya 
sahipleri marifetiyle tathiratı fenniyeye tabi tutulur. 
Buna riayet etmeyen vapur ve şimendifer kumpanya 
lan ve her türlü vesaiti nakliye eshaibı hayvan ve me
vaddı hayvaniye nakliyatından men edilir. 

Madde 49. — Bilcümle iskele ve istasyon muaye
ne baytarları ile baytar müfettişi umumileri ve vila-
yat baytar müdürleri bu tathiratı takip ve murakabe 
ile mükelleftirler. 

Yedinci Fasıl 

Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Komisyonlarının Sureti 
Teşkili ve Vazaifi Hakkında 

Madde 50. — Türkiye dahilinde sarî emraz mü
cadelesi Ziraat Vekâletinin vazaifi asliyesinden ol 
makla beraber vilayetlerde vekâletin vereceği tali 
mata tevfikan vilayet dahilinde emrazı sariyei hay-
vaniyeye karşı mücadelenin tatbiki ile mükellef ve 
mesuldürler. Bu maksat gardiyan ücreti, ecza tazmi
nat bedeli, karantina masarifi ve tahaffuzhaneler in 
şasi için vilayat meclisi umumileri bütçelerinde bit 
faslı mahsus açarak lazım gelen tahsisatı vaz'a mec
burdurlar. Bu kanunda muharrer varidat ve cezayı 
nakdiler hâsılatı ânifül beyan masraflara karşılık 
tutulmak üzere vilayat idarei hususiyelerine terk ve 
tevdi olunmuştur. 

Madde 51. — Tüfkiye'de bilcümle sarî hayvan 
hastalıklarının mahv ve itfası veya harekâtı hayva
niyenin tanzimiyle iştigal etmek ve bu hususta her 
türlü mukarrerat ittihazına salâhiyattar olmak üzere 
Ziraat Vekilinin tahtı riyasetinde Dahiliye Vekâleti 
tdarei Mahalliye! Vilayat Müdürü Umumisi, Umum 
Jandarma Kumandanı, Baytar ve Ziraat Müdürü 
Umumileri, Nafıa ve Sıhhiye Vekâletlerinden gönde
rilecek birer mütehassıs, Müdafaai Milliye Vekâleti 
Umuru Baytariye Dairesi Reisi, Lmuru Baytariye 
şube müdürleri, Baytar Müfettişi Umumileri, Müda
faai Milliye Vekâleti tarafından müntehap bir müte

hassıs baytar ile merkezde bulunan baytari müesse-
sat müdürlerinden müteşekkil bir (Heyeti müşaverei 
sıhhiye) teşkil olunur. 

Madde 52. — Ziraat Vekâletince tensip edilecek 
devrelerde vilayetlerden tecrübesi mesbuk baytarları 
davetle heyeti müşavere ve diğer mütehassısların in
zimamı ile mücadelei emraz kongresi akdolunur. 

Madde 53. — Vilayetlerde keza sari hayvan has
talıklarının kanun, talimat ve evamiri mübellega dai
resinde mahv ve itfası ile iştigal ve dahili vilayette 
münakalât ve ticareti hayvaniyeyi tanzim ve aşairi 
seyyareyi murakabe etmek ve evkatı muayenede iç
tima eylemek üzere valinin tahtı riyasetinde Vilâyet 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdür ve Mahalli 
Jandarma Kumandanı, baytar ve ziraat müdür veya 
memuru, belediye reisi, meclisi umumi vilayat aza
sından ikişer kişiden müteşekkil bir (Zabıtai Sıhhiyei 
Hayvaniye Komisyonu) teşkil olunur. 

Madde 54. — Vilayet zabıtai sıhhiyei hayvaniye 
komisyonlarının mukarreratı muntazaman Ziraat Ve
kâletine iş'ar olunup, heyeti müşaverei sıhhiye tara
fından tetkik ve icabına göre mahalline tebligat ifa 
olunur. 

Sekizinci Fasıl 
Mezbahalar 

Madde 55. — Belediye teşkilatı olan her kasaba
da tarakkiyatı fenniyenin icabettiği vesait ve şeraiti 
sıhhiyeyi haiz ve planları Ziraat ve Sıhhiye Vekâlet-
lerince musaddak bir mezbaha inşası mecburidir. 
Hayvan zephiyatı burada yapılır. Hayvanat kablezze-
bih ve badezzebih talimatı mahsusası dairesinde bay
tarlar tarafından muayene olunur. Kurban bayra
mında kurbanlık hayvanatın zebhi işbu madde ah
kâmından müstesnadır. 

' Madde 56. — Mezbahaya vürud edecek bilumum 
hayvanat behemahal menşe şahadetnamesini haiz ola
caktır. Mezbahada bir marazı sarî tahakkuk ettikde 
talimatı mahsusası mucibince tedalbiri lazime icra 
edilmekle beraber marazın menşei aranılıp, memur 
baytar tarafından belediye riyaseti vasıtasiyle mahal
lin en büyük mülkiye memuruna ve Ziraat Vekâle
tine ihbarı keyfiyet edilir. 

Madde 57. — Süthane, inekhane, hanlar, cambaz, 
arabacı ve kiracı ahırları ve menzilhane gibi toplu 
hayvanat bulundurulan mahaller teftiş ve muayenei 
baytariyeye ve üç ayı tecavüz etmemek üzere evkatı 
muayenede tathiratı fenniyeye tabi tutulur. 

Kasap dükkânlarında görülecek emrazı sariye 
alâimini kasaplar ihbar eylemeye mecburdurlar. 
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Dokuzuncu Fasıl 
Ahkâmı Cezaiye 

Madde 58. — îşbu kanunda tadat olunan ve Zi
raat Vekilinin tahtı riyasetinde müteşekkil heyeti 
müşavere! sıhhiye tarafından kanunun hututu umu-
miyesi dahilinde tanzim edilecek talimatname ile ta
yin ve tahdit edilen mükellefiyetleri bilâtehir ifa ve 
ittihaz kılınan tedabire ve mevzu memnuiyetlere ria
yet ve hastalığın men'i sirayetine matuf tahmil olu
nan mecburiyetleri ifa etmeyenler veyahut ifada ka-
yrtsızlık gösterenler fiillerini derecesine göre haddi 
asgarisi bir aydan başlamak şartiyle hapis cezası ile 
veya otuz liradan aşağı olmamak üzere ağır cezai 
nakdi ile cezalandırılır. 

Fertler mükellefiyetlerini, memurlar vazifei kanu-
niyelerini ademi ifa dolayısiyle sirayeti maraza sebe
biyet verildiği takdirde bu yüzden telef olan hayva
natın bedellerini tazmin ile de mükellef tutulurlar. 

Madde 59: — Ceraimi sıhhiyei hayvaniye huku
ku umumiyedendir. Usulü Muhakematı Cezaiye Ka
nununun tarifatı veçhile tanzim edilen zabıt varaka
ları takibe esastır ve hilafı sabit oluncaya kadar hük
me kâfi vesaiki mutebereden maduttur. 

Madde 60. — Her hastalığa mahsus olarak ittihaz 
edilecek tedabiri sıhhiye ile işbu kanunun vaz'ma 
ve teferruatına ait hususat talimatı mahsusa ile ta-; 
yin ve tasrih kılınacaktır. 

Madde 61. — îşbu Kanunun neşri ile bundan ev
vel neşredilmiş olan kavanin ve nizamatı sıhhiyei 
hayvaniye mefsuhtur. 

Madde 62. — îşbu Kanunun icrayı ahkâmına Zi
raat, Dahiliye, Adliye, Sıhhiye ve Muaveneti içti
maiye ve Müdafaai Milliye, Hariciye, Maliye, Nafıa 
ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

10 Nisan 1927 
Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 

Mustafa Rahmi Doktor Refik Beyefendi 
İmzada bulunmadı. 

Muhtelit Encümenin Tadili 
Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu 

Birinci Fasıl 
Umumi Maddeler 

Madde 1. — İşbu Kanunun ahkâmına tabi ve 
ihbarı mecburi olan bulaşık hastalıklar aşağıdakiler
dir : 

1. Vebayı bakari (Mal kıran) 
2. Küçük veya büyük geviş getiren hayvan ve 

hınzıırlarda hummayı (kılâıi (Şap veyla tabak) 
3. Sığırda zatülcemp velreei muhiti (Ciğer ağ

rısı) 
4. Cemrei arziye (Yanıkara) 
5. Keçilerin ufuneti demi nezfisi veya zatürreei 

sarisi (Davarlarda ciğer ağrısı) 
6. Mandaların ufuneti demi nezfisi veya barbu-

ne (Hırlama veya çemberleme) 
7. Sığırların ufuneti demi nezfisi veya zatürreei 

velmia (Ciğer ve barsak hastalığı) 
8. Hınzırların ufuneti demi nezfisi veya zatür

reei velmiya (Ciğer ve barsak hastalığı) 
9. Tûyurun ufuneti demi nezfisi (Kanatlı hay

van kolerası) 
10. Koyun, keçi ve develerde çiçek hastalığı. 
11< Tek tırnaklı ve geviş götüren hayvanlarda ce-

rep (Uyuz hastalığı) 
12. Tek tırnaklı hayvanlarda ruam ve urre (Man

kafa ve sıraca) 
13. Tek tırnaklı hayvanlarda marazı cima (Bey

gir firengisi) 
14. Sığırlarda tederrün (Verem) 
15. Hınzırlarda veba 
16. Hınzırlarda cemre (Kızıl hastalığı) 
17. Muhtelif hayvanlarda kuduz 
18. Tuyur vebası (Kanatlı hayvan vebası) 
19. Tuyur tifüsü (Kanatlı hayvan tifüsü) 
20. Tuyur difterisi (Kanatlı hayvan difterisi) 
21. Beygirlerde sari iltihabı eviyei lenfaviye (Be

yaz damar hastalığı) 
22. Beygirlerde enfilüanza veya posterollosi 

(Nezle) 
Madde 2. — Keşfiyatı fenniye ile sirayeti tahak

kuk edecek diğer emrazı hayvaniyenin birinci mad
denin camiası meyanına ithaline ve icabedenlerin tay-
yına Heyeti Vekile mezundur. 

ikinci Fasıl 
Hudut Zabıtai Sıhhiyesi 

Madde 3. — Her nevi hayvan ve mevaddı hay
vaniye rüsumat idareleri olan ve vekâletçe hayvan 
ve mevaddının girip çıkmasına tahsis kılınan mevki-
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ler ile iskelelerden maada mahallerden Türkiye'ye 
ithal ve memaliki ecnebiyeye ihraç olunamazlar. 

Buralarda hudut baytarlarının idaresi altında bir 
tahaffuzhane ve lüzumu kadar alât ve ilaçlar veya 
gardiyanlar bulundurulup, aşağıdaki tarifeye göre 
muayene resmi alınır. 

Madde 4. — Memlekete kara, su ve hava yolla
rından her hangi vasıta ile olursa olsun ithal oluna
cak hayvanlar ve mevaddı hayvaniyenin sıhhi ahva
line ve menşelerinde hastalık olmadığına dair resmi 
bir baytar tarafından tanzim olunmuş ve Türkiye 
Cumhuriyeti şehbenderliğinden ve bulunmayan yer
lerde mahalli hükümetleri tarafından musaddak bir 
menşe ve bir sıhhat şahadetnamesinin ibrazı şarttır. 

İşbu şahadetnamelerde hayvanların şekil, adet ve 
cinsleri, mevaddı hayvaniyenin miktarı ve nev'i ve 
ambalajlarının şekli ve sahibinin ismi ve mevrit ve 
mahreci yazılır. 

Hayvanat ve mevaddı hayvaniyenin şahadetname 
ve sıhhi ahvallerine dair iptidai muayeneleri, mera-
kibi bahriye veya şimendiferler içerisinde, intihai 
muayeneler ise vekâletçe tayin ve gösterilecek olan 
mahallerle hudutlarda baytar memurlar tarafından 
yapılır ve bulaşık hastalıklardan salim oldukları tas
dik edildikten sonra girmelerine müsaade edilir. 

Madde 5. — Hayvanların girip çıkmalarına mah
sus muayene yerlerine, iskele veya istasyonlara şaha-
detnamesiz olarak getirilen hayvanat ve mevaddı 
hayvaniye veya her hangi bir bulaşık hastalıklı hay
van reddolunur, reddi mümkün olmayan veya reddi 
mazarratı daî bulunan ahvalde veya muayyen mevki, 
iskele ve istasyonlar haricinde ithalat vukuunda has
talık arazı göstermeyen hayvanlar üç hafta müddet
le sahibi hesabına 'karantinaya alınıp, bulaşık hasta
lıklardan masun oldukları tebeyyün ettikten sonra 
serbest bırakılır. Fakat bulaşık hastalık arazı görül
dükte hayvanların kâffesi bilâtazminat itlaf edilirler. 

Para Kuruş Esaraü Adet 

1 
20 
10 
20 
5 

10 

50 
25 
10 
30 
10 
50 
50 
25 

5 
3 
2 

50 
3 

2 
1 
1 
3 

1 

Beygirlerin 
Katır ve merkep 
Tay ve merkep yavrusunun 
Öküz, inek, dişi manda, boğa ve erkek mandanın 
Dana buzağı ve malak'ın 
Devenin 
Hınzırın 
Hınzır yavrusunun (Bir yaşına kadar olan) 
Koyunun 
Keçinin 
Kuzu ve oğlak'ın 
Köpeğin 
Hindi ve kazın 
Tavuk ve ördeğin (Kesilmiş veya kesilmemiş) 
Her cins pilicin 
Kesilmiş küçük veya büyük geviş getiren hayvanlar etinin 
Hınzırların alelumum müstahzaratı lahmiye ve şahmiye-
sinin 
Kuru et, sucuk ve pastırmanın 
Geviş getiren büyük hayvanların yaş derilerinin ihracında 
Geviş getiren büyük hayvanların yaş derilerinin ithalinde 
Geviş getiren büyük hayvanların kuru, (Çiğ) derilerinin 
Beygir derilerinin (Çiğ deri) 
Geviş getiren küçük hayvanların, köpek ve hınzırların 
yaş derilerinin ihracında 
Geviş getiren küçük hayvanların, köpek ve hınzırların 
yaş derilerinin ithalinde 

Beherinden 
Beherinden 
Beherinden 
Beherinden 
Beherinden 
Beherinden 
Beherinden 
Beherinden 
Beherinden 
Beherinden 
Beherinden 
Beherinden 

Beherinden 

Betıer kilosundan 

Beher 
Beher 
Bdher 
Beher 
Beher 
Bdher 

kilosundan 
kilosundan 
kilosundan 
kilosundan 
kilosundan 
kilosundan 

Bdher kilosundan 

Bdher kilosundan 
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Para Kuruş Esarnji Adet 

10 

3 

5 

20 

20 

1 

Gümrükçe alınan resmin 
yüzde yirmisi 
Gümrükçe alınan resmin 
yüzde yirmisi 
Gümrükçe alınan resmin 
yüzde yirmisi 
Gümrükçe alınan resmin 
yüzde yirmisi 

Geviş getiren küçük hayvanların, köpek ve hınzırların 
kuru (Çiğ deri) derilerinin 
Boynuz ve tırnak ve kemiğin 
Yün ve kılın beher kilosundan 
Tiftikten 
Her nevi deri kırpıntısı ve kazıntısı ve köpek tersinden 
Alelumum tuzlu barsağın 
Alelumum kuru barsağın 
İç yağının 

Av derilerinin 

Betıer kilosundan 
Beher kilosundan 
Beher kilosundan 
Beher kilosundan 
Beher kilosundan 
Beher kilosundan 
Beher kilosundan 
Beher kilosundan 

Beher kilosundan 

Her cins et konservesinin (Kapalı kutularda) Beher kilosundan 

Her cins balığın Beher kilosundan 

İşbu tarifeye dahil olmayan diğer mevaddı hayvaniyenin Beher kilosundan 

Şahadetnamesiz olarak gelen ham mevaddı hay
vaniye menşeinde bulaşık hayvan hastalığı bulunma
dığına dair vesaikin tedarik ve ibrazına kadar sahi
binin hesabına olmak üzere karantinada tutulur. İş
bu ham mevaddı hayvaniyenin menşelerinde hiç bir 
bulaşık hastalığın bulunmadığını sahibi vesai'kiyle is
pat edemez veya bilmuayene hastalıklı oldukları an
laşılırsa mevaddı mezkûre bilâtazminat imha olunur. 

Madde 6. — Ecnebi memleketlerin birinde bula
şık hayvan hastalığı zuhurunda o memleketin bulaşık 
mevkilerinden vasıtai sirayet olabilecek hayvanat ve 
mevaddı hayvaniye ithali külliyen veya hududun 
muayyen bir kısmından men edilir. Eğer o memlekette 
hastalık salgın bir halde ise vasıtai sirayet olabilecek 
hayvanat ve mevaddı hayvaniye hastalığın zail oldu
ğu resmen bildirilinceye kadar o memleketin hiç bir 
tarafından katiyen ithal olunmaz. 

Madde 7. — Hastalık olduğundan dolayı kapatıl
mış bulunan hudutlardan hilafı memnuiyet ithal edi
len hayvanat ve mevaddı hayvaniye tanzim edilecek 
ve hazır bulunanlar tarafından imzalanacak olan 
mazbataya müsteniden derakap müsadere olunur. Mü
sadere edilen hayvanlarda bulaşık hastalık arazı görü
lürse hemen ihtilaf ve et ve derisi hakkında hastalı
ğın nevine göre talimatı mahsusası mucibince mua
mele olunur. Bir güna bulaşık hastalık arazı göster
meyen hayvanat ve mevaddı ise usulüne tevfikan 
müzayede ile satılır. Müsadere edilip de satılan hay
vanat ve mevaddı hayvaniye esmanının ruhundan 
aşağı ve nısıftan yukarı olmamak şartıyla bir miktarı 

haber veren, yakalayan veya yakalattıranlara ikrami
ye olarak tevzi olunur. 

Üçüncü Fasıl 
İhbar ve İstihbar 

Madde 8. — Köylerde muhtar, şehir ve kasaba
larda mahalle muhtar lariyle belediyeler, çiftliklerde 
çiftlik sahibi veya müdür veya kâhya ve işbaşılar, 
seyyar sürü sahipleri veya çobanlar köy ve mahalle
lerinde bulaşık hayvan hastalığı olsun olmasın her 
ayda bir hayvanların sıhhi ahvali hakkında mensup 
oldukları en yakın jandarma karakoluna veya merkezi 
hükümete malûmat vermeye mecburdurlar. Nahiye
lerde müdürler, kazalarda kaymakamlar dairei memu
riyetleri dahilinde her köy ve mahalleden alacakları 
malûmatı en seri vasıta ile makamı vilâyete ihbara ve 
valiler de keza her ayda bir vilâyetin hayvanatının 
sıhhi ahvalini telgarafla Ziraat Vekâletine bildirmeye 
mecburdurlar. 

Madde 9. — Bir mahalde bulaşık ve salgın hayvan 
hastalığı görülürse sahipleri veya celepler veya hay
vanlara bakanlar köylerde muhtarına, çiftliklerde çift
lik sahibi veya kâhya veya çiftçi başı, seyyar sürü
lerde sürü sahipleri veya muhafızları veya çobanları 
veya serbest baytar veya nalbantlar en yakın köy 
muhtar veya jandarma karakoluna veya nahiye mü
dürlerine ve şehir, kasabalarda ise belediye reislerine 
veya mahallin baytar memuruna veya zabıtaya, mera-
kibi bahriyede kaptana, kaptanlar da rüsumat idarele
rine, şimendüferlefde istasyon memur veya zabıtası-
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na, hudutlarda gümrük zabıta veya baytar memuruna 
ihbar ve onlar da mahallin en büyük mülkiye memu
runa veya baytarına ve müşkülat halinde ise muha
beresi en kolay mahalli hükümete malûmat itasiyle 
mükelleftirler. 

Madde 10. — Bulaşık hayvan hastalığının hüküm 
sürdüğü mevkilere yakın mahallerde bir hayvanın 
hastalanması dahi behemahal ihbarı icabeder. 

Madde 11. — Bulaşık hayvan hastalıklarını ihba
ra mecbur olmayan her hangi bir şahıs birinci mad
dede muharrer bulaşık hastalıklardan birisinin vukuu
nu ihbar eder ve bu haberin doğruluğu da anlaşılırsa 
kendisine yirmi beş lira mükâfat verilir. 

Madde 12. — Askeri kıtaata ait hayvanat arasın
da zuhur eden hastalıkların mücadelesi ve hastalığın 
kaldırılmasına ait işbu kanun ve hususi talimatname
lerinin tatbik ve icrası ciheti askeriyeye aittir. An
cak hastalığın sureti zuhuru ve mahiyeti ve ittihaz 
edilen tedabir ciheti askeriyece mahalli hükümetine 
bildirilir. Ahali hayvanlarında zuhur eden bulaşık 
hayvan hastalıklarının zuhur ve mahiyeti hakkında 
dahi mahalli hükümet tarafından o yerdeki en bü
yük askeri kumandanlığına malûmat verilir. 

Madde 13. —Hem hudut bulunan memleketlerde 
bulaşık hayvan hastalıklarından biri zuhur ettikçe 
oranın sefir veya şehbender veyahut da hudut bo
yundaki idare memur veya zabıtasının hastalığı ha
ber alır almaz Ziraat Vekâletine bildirmesi mecburi
dir. 

Madde 14. — Bulaşık hayvan hastalığını gizle
yen veya ihbarda özürsüz olarak gecikenler hakkında 
kırk beşinci madde ahkâmı tatbik olunur. 

Dördüncü Fasıl 
Hastalık Zuhurunda İttihazı Icabeden Umumi 

Tedbirler 
Madde 15. — Hastalığı haber alan zabıta derhal 

baytar celbine teşebbüs etmekle beraber baytar ge
linceye kadar hemen hastalık mahalline icabı ka
dar kuvvet göndererek, hastalık bulaşık ve şüpheli 
olan hayvanları yekdiğerinden tefrik ve tecrit ve 
ihtilattan men ve lüzumu veçhile kordonlar vazı ve 
keyfiyeti etraf köy ve kasabalara ilan eder. 

Madde 16. — On sekizinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 17. -r- On dokuzuncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 18. — Ahvali acilede memur baytar ko
misyonun müdahalesinden evvel hastalığın meni si
rayeti husususunda icabeden tedabiri icra eder. 

Madde 19. — Hastalığın mahiyeti tahakkuk et
tikçe civar köylere, nahiye kasaba ve şehirlere en 
seri surette haber verilmekle beraber vali tarafından 
da civar vilayetlere ve Ziraat Vekâletine işarı key
fiyet olunur. 

Madde 20. — Hastalığın etrafa intişarı tehlikesi 
bulunup da mahalli zabıta ile muhafazası mümkün 
olamayan kordonlar askerle takviye kılınırlar. 

Madde 21. — Bulaşık veya şüpheli olan hayvanat 
ve mevaddı hayvaniyenin ve kezalik bunlarla temas 
ve ihtilatta bulunup da sirayete vasıta olabilecek eş
yanın kordon dahilinde bulaşık mıntıkalardan veya 
tevkif veyahut defnedildikleri mahallerden ihracı mem
nudur. thraç olundukları takdirde hasta olanlar bi-
lâtazminat itlaf ve diğerleri müsadere olunurlar. 

Aynı hastalığa müstait hayvanların kasaplık ol
madıkları takdirde bulaşık mevakie ithalleri dahi 
memnudur. 

Madde 22. — Yirmi beşinci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 23. — Hasta veya hastalarla temasta bu
lunan bulaşık hayvanlar baytarın raporu ve onun 
tefrik ve iraesi üzerine baytarın nezareti altında ol
duğu halde zabıtai adliye vazifesiyle mükellef olan
lar tarafından itlaf edilirler. Bu hususta bir zabıt 
varakası da tutulur. 

Madde 24. — Telef olan veya edilen hayvanla
rın İaşeleri talimatname ahkâmına göre kısmen veya 
tamamen imha veya sahibine iade olunurlar. Bulaşık 
veya hasta hayvan ahırları dahilinde bulunan ve has
talığın sirayetine vasıta olacak olan her nevi eşya ve 
mevaddan fennen tathiri kabil olanlar baytarın ne
zareti altında tathir ve olmayanlar ihrak edilirler. 
Bulaşık ahır veya bulaşık veyahutta hasta hayvanlar
la temasta bulunan kimselerde aynı tathiratı fenniye-
ye tabi tutulurlar. 

Madde 25. — Hastalığın hüküm sürdüğü mahal
lerde kurulan pazar ve panayırlarda o hastalıktan 
müteessir olabilecek hayvanat envaının bir arada top
latılmaları veya satılmaları men veya pazar ve pa
nayır yerleri kamilen seddolunurlar. 

Hastalığa müstait hayvanlar o gibi yerlerde me
raya gönderilmeleri veya sürü halinde idaresi mu-
tâd bulunanların diğer sürülerle temasları ve olma
yanların ise sürü halinde toplatılmaları dahi memnu
dur. 

Madde 26. — Bir mıntıkada hastalık salgın bir şe
kil aldığı zaman o mıntıkanın iskele veya istasyonla
rı veya umumi yolları hastalığın itfasına kadar aynı 
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hastalıktan müteessir olan. hayvanlara karşı sed ve 
tatil olunur. 

Madde 27. — Otuzuncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 28. — Hastalığın tamamen zail olduğu 
ve sirayet tehlikesi kalmadığı ve talimatnamede mün-
deriç karantina müddetinin ikmali memur baytar ta
rafından raporla bildirildikten sonra kordonlar ref 
ve keyfiyet mahallin en büyük mülkiye memuru ta
rafından civar köy, kaza ve vilâyetlere ilan ve Ziraat 
Vekâletine de işar edilir. 

Beşinci Easıl 
İtilaf ve Tazmin 

Madde 29. — Bulaşık hastalıkların birisine tutul
muş veya şüpheli olan hayvanlar talimatname mu
cibince hükümet tarafından öldürüldükleri takdirde 
eshabına Ziraat Vekâleti Bütçesinden aşağıdaki nis
pet dahilinde tazminat verilir : 

A) Hastalığın arazını vazıhan gösterdiğinden do
layı öldürülen hayvanların mahallin rayici üzerinden 
kıymetlerinin yarısı. 

B) Hastalık arazını vazıhan göstermeyip de has
talığı bazı taamüller ile meydan çıkarılarak öldürülen 
hayvanların mahalli rayiç üzerinden kıymetlerinin 
dörtte üçü. 

C) Hastalarla temasta bulunduğundan dolayı 
şüpheli olduğundan öldürülen hayvanların kezalik 
mahalli rayiç üzerinden kıymetlerinin tamamı verilir. 

E) Talimatname ahkâmı mucibince sahibine ve
rilecek deri, et vesaire bedeli tazminattan indirilir ve 
verilecek tazminat miktarı beher hayvan için yüz elli 
lirayı geçmez. 

H) Hüessesatı resmiye ile belediyelere ait bulu
nup da itlaf edilecek olan hayvanlarla hastalığı vak
tinde haber vermeyen t hayvan sahiplerine tazminat 
verilmez. 

Madde 30. — Öldürülecek hayvanların kıymetleri, 
mahalli rayiç esası üzerine mahallin zabıtai sıhhiyei 
Hayvaniye Komisyonu ile hayvan sahipleri veya ve
killeri tarafından gizli reyle tayin ve badehu vasatisi 
alınmak suretiyle tespit edilir. 

Altıncı Fasıl 
Bulaşık Hayvan Hastalıklarına Karşı Yapılacak 

Tahaffuza Tedbirler ve Memleket İçinde Hayvanların 
Nakil ve (Ticareti 

Madde 31. — Her cins hayvanat ve mevaddı 
hayvaniye nakliyat ve sevkiyatı menşe ve sıhhat şa-
hadetnameleriyle yapılır. Bilumum polis, jandarma, 
zabıtai belediye, gümrük ve muhafaza memurları ve 

baytarlar işbu şahadetnameleri pazar ve panayırlar
da, iskele ye istasyonlarda veya kır karakollarında 
aramakla mükelleftirler. 

Madde 32. — Menşe şahadetnameleri numunesi 
veçhile köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda bele
diyeler tarafından meccanen ve serian verilir. İşbu 
şahadetnameleri çiftçilerle seyyar sürü sahipleri en 
yakın köy muhtarından alırlar. Sıhhat şahadetnamele
ri hayvanları muayene ettikten sonra memur baytar
lar tarafından verilir. 

Menşe şahadetnamelerinin hükmü, tarihi tahri
rinden itibaren iki ay ve sıhhat şahadetnamelerinin 
hükmü ise on beş gündür. Sıhhat ve menşe şahadet
nameleri pula tabi değildirler. 

Madde 33. — Her nahiye, kaza ve vilâyet mer
kezinde muayyen günlerde açılıp kapanan bir hayvan 
pazarı bulunur. Hayvan alım satımı bu pazarlarda 
yapılır. Pazarlara gelecek hayvanların menşe şahadet
namelerinin bulunması şarttır. Pazarlarda bulaşık has
talıklı olan hayvanların tecridine mahsus bir tahaf
fuzhane bulundurulur. Pazarlar ve bu pazarlara ge
tirilen bilcümle hayvanlar, belediye, zabıta ve varsa 
memur baytarlar tarafından sureti daimede teftiş ve 
murakabe edilirler. Hayvan pazarları belediye kanunu 
mucibince yapılacak mezbahalar civarında, panayır 
yerleri ise memleketin münasip bir mahallinde tesis 
ve dağıldıktan sonra belediyeler tarafından tathir et
tirilir. 

Madde 34. — Muayyen zamanlarda açılacak bir 
kaç vilâyete şamil büyük hayvan panayırlarının za
manı küşadı ve müddeti devamı laakâl on beş gün 
evvel Ziraat Vekâletine ihbar ve buradan müsaade is
tihsal olunur. 

Madde 35. — Ziraat Vekâletince ilan edilecek 
mahallerden hükümeti mahalliyeye müracaatla mü
saade almadan celeplerin hayvan toplamaları veya 
hükümetin müsaadesiyle muayyen mevakiden topla
nan hayvanların muayenesiz ve şahadetnamesiz im-
rar edilmesi ve ettirilmesi memnudur. 

Madde 36. — Her nevi hayvan sürülerinin sey-
rü seferleri bu bapta tanzim kılınacak talimatname 
ahkâmına tabidirler. 

Madde 37. — Gerek hayvan ve gerek araba ile 
nakliyeciliği sanat ittihaz edenlere belediyelerce veri
len ruhsatnamelerde hayvanların eşkâli dahi dere edi
lir. Bu gibi sanat erbabı da hayvanların her altı ayda 
bir defa mahallin Belediye veya hükümet baytarlarına 
muayene ettirip, ruhsatnamelerini vize ettirmeye mec
burdurlar. 



Sekizinci Fasıl 
Mezbahalar 

Madde 44. — Kanunu mahsusuna tevfikan yapı
lacak olan mezbahalara gelecek bilumum hayvanlar 
menşe şahadetnamesini haiz olmalıdırlar. Buralarda 
hayvanlar kesilmezden evvel ve sonra hususi talimat
namesine tevfikan muayene edilir. Baytar bulunmadığı 
yerlerde işbu muayene belediye veya hükümet ta
bibi tarafından icra olunur. 

Kurban bayramında kurbanlık hayvanatın zebhi 
işbu madde ahkâmından müstesnadır. 

Madde 45. — Süthane, inekhane ve hanlar, cam
baz ve arabacı ve kiracı ahırları ve menzilhane gibi 
toplu hayvan bulundurulan mahaller baytar tarafın
dan muayene ve teftişe tabidir. Bu mahallerin üç ay
da bir sahipleri tarafından fenni tamirleri mecburi
dir. 

Dokuzuncu Fasıl 
Cezai Hükümler 

Madde 46. — İşbu kanunda sayılan bir talimat
name ile tayin ve tahdit edilen mükellefiyetleri ifa 
ve mevzu memnuiyetlere riayet etmeyenler veyahut 
ifade kayıtsızlık gösterenler fiillerinin derecesine gö
re bir haftadan üç aya kadar hapis cezası ile veya 
otuz liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi 
ile cezalandırılır ve ilan edilen bulaşık mıntıkadan 
bilâmezuniyet hayvan çıkararak hastaların bulaşması
na sebebiyet verenlere ve mesulü bilmal olanlara on 
beş bin lirayı tecavüz etmemek üzere ayrıca tazmi
nat hükmolunur. 

Bulaşık olmayan yerlerde menşe şahadetnamesi al
mayarak hayvan sevkedenlerden beher hayvan için be
lediyelerce takdir edilecek rayici mahallin onda biri 
cezayi na'kdi olarak alınır. 

Madde 47. — İşbu kanunda zikredilen memnu 
efâl hukuku umumiyedendir. Bu efâli tespit için tan
zim edilecek zabıt varakaları ahkâmı hilafı sabit olun
caya kadar meri ve muteberdir. 

Madde 38. — Bulaşık hastalıklı olan mevkiler
den o hastalığa müstait hayvanların menşe ve sıhhat 
şahadetnameleri dahi olsa geçirilmeleri memnudur. 
Bu takdirde ancak vagonlar veya kamyonlar veya 
merakibi bahriye ve emsali dahilinde transit olarak 
imrarlarına müsaade edilir. 

Madde 39. — Hayvanları veya mevaddı hayva-
niyeyi nakleden vagonlar, kamyonlar, gemiler, mav
nalar, araba vesair vesait ve merakip talimatnamesine 
tevfikan sahipleri marifetiyle tathiratı fenniyeye tabi 
tutulurlar. 

Muayene baytarlarıyla baytar müdürleri ve baytar 
müfettişi umumileri bu tathiratı takip ve murakabe 
ile mükelleftirler. 

Yedinci Fasıl 

Müşavere Heyeti ve Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye 
Komisyonlarının Sureti Teşekkül ve Vazaifi 

Madde 40. — Bulaşık hayvan hastalıkları müca
delesi Ziraat Vekâletinin vazaifi asliyesindendir. Ma
halli idareler dahi vekâletin vereceği talimatnameye 
tevfikan kendi vilâyetleri dahilinde bulaşık hayvan 
hastalıklarına karşı mücadelenin tatbiki ile mükellef 
ve mesuldürler ve idarei hususiye bütçelerinde her 
sene bir mücadele fasıl açılır. 

Madde 41. — Bilcümle bulaşık hayvan hastalık
larının mahv ve itfası veya harekât ve münakalâtı 
hayvani yenin tanzimi ile iştigal etmek ve bu husus
ta her türlü mukarrerat ittihazına salâhiyettar olmak 
üzere Ziraat Vekilinin tahtı riyasetinde Müdafaai 
Milliye Vekâleti Umuru Baytariye Dairesi Reisi, 
Umum Jandarma Kumandanı, İdarei Mahalliyei Vi-
lâyat Müdiri Umumisi, Sıhhiye Vekâletinden gön
derilecek bir mütehassıs bir baytar müdiri umumisi 
ve Ziraat Vekâletince beşi tecavüz etmemek şartiyle 
intihap edilecek mütehassıslardan mürekkep bir «Sıh
hi Müşavere Heyeti» teşkil olunur. Bu heyet azasına 
vekâletçe takdir edilecek bir hakkı huzur verilir. 

Madde 42. — Lâakâl iki senede bir defa bir bay-
tari kongre akt olunur. 

Madde 43. — Vilâyetlerde dahi işbu kanun ve 
talimatnameler ahkâmını tatbik etmek üzere valinin 
tahtı riyasetinde belediye, ticaret vd Ziraat Odaları 
Reisleri, Sıhhiye Müdürü ve Mahalli Jandarma Ku
mandanı, Ziraat ve Baytar Müdür veya memuru, 
Encümeni Vilâyet azasından bir zattan mürekkep bir 
(Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Komisyonu) teşkil ve 
mukarreratı vekâletin tasvibine arz olunur. 

Onuncu Fasıl 

Müteferrik Hükümler 

Madde 48. — İşbu kanunun ahkâmına mugayir 
bilcümle kavanin ve nizamat ahkâmı mülgadır. 

Madde 49. — İşbu kanunun ahkâmı neşrinden 
üç ay sonra muteberdir. 

Madde 50. — İşbu kanun ahkâmının icrasına Ad
liye, Müdafaai Milliye, Dahiliye, Hariciye, Maliye, 
Nafıa, Ziraat, Ticaret ve Sıhhiye Vekilleri memurdur. 



Bursa Mebusu Müderris Doktor Refik Beyin, Zabıtai 
Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu Lâyihası Hakkında Mü

talaa ve Esbabı Mucibeyi Havi Tadilnamesi 

Birinci Madde — Bu maddedeki Zabıtai Sıhhiyei 
Hayvaniye Kanunu ahkâmına tabi ve ihbarı mecburi 
hastalıklar meyanına bunların pek mühimlerinden 
cemre yahut Şarbonun (Dalak hastalığı) ithali unu
tulmuş olduğundan ilave edilmiştir. 

Maddenin bir numarasında vebayi bakari denil
miştir. Buna sığır ve mandalarda bakari veba de
mek faydalıdır. Vakıa bakari tabiri varken sığır ve 
manda kelimelerinin ilavesi zait gibi görülür ise de de
ğildir. Bakari veba memleketimizde binefsihi yalnız 
sığır ve mandalara savlet eden bir maraz olduğu hal
de müellifatta öteden beri her nasılsa koyun keçi ve 
develerin de bu hastalığa hayvanatı bakariye gibi 
müstait gösterilmiş olması bakari vebadan gayet mü
teessir olan sığırlara ait pek sıkı zabıtai Sıhhiyenin 
lüzumu yok iken, bunlara da teşmiline, baştan şark 
hudutlarımıza gelen deve kervanlarının imrarlarına 
müsaade edilmemek gibi nakliyata ve ticarete mani 
tekayyüdatın ve transitin başka memleketlere intikali
ni intaç eden birtakım muamelatın icrasına sebep ol
maktadır. Halbuki bunlar hakkında vebaya müsâb ol
mayan hayvanlara ait tedabir kifayet eder. Bunun için 
tasrih ve tekide ihtiyaç görülüyor. Zaten diğer nu
maralardaki sari hastalıkların hangi nevi hayvanlar
da olduğu malûm iken, yine hepsinde gösterilmiştir. 

İki numarada «küçük veya büyük geviş getiren 
hayvan» denilmiştir. Küçük veya büyük demeye lü
zum yoktur. Nitekim on bir numarada yalnız «Ge
viş getiren hayvanlar» denilmiştir. Yeknasak olması 
için burada da geviş getiren hayvanlar demek kâfi
dir. 

Üç numarada «sığırlarda zatülcenp verreei mu
hiti» denilmiştir. Bu hastalığın ismi sari zatürreei 
muhitiyedir. Buna zatülcenp ilâvesi zaittir. Yahut 
muhiti kelimesi konmaksızın sari zatülcenp verree 
denilebilir. 

Beş numarada «keçilerin ufuneti demi nezfisi ve
yahut zatürreei sarisinin» yanına (davarlarda ciğer 
ağrısı) denilmiş. Bu hastalık yalnız keçilerde olur, ko
yunlarda olmaz, (Keçilerin ciğer ağrısı) demek iktiza 
eder. 

Altı numarada (Mandaların ufuneti demi nezfisi 
veya barbune denilmiş) bu hastalığa barbun diyoruz, 
barbune demeye lüzum yoktur. Bunun ile yedi nu
maradaki (sığırların ufuneti demi nezfisi) tabiatça 
birbirine pek yakın olduğundan ikisi birleştirilmelidir. 

I i Sekiz numarada (Hınzırların ufuneti demi nezfi-
isi veya zatürreei velmia) ile on beş numaradaki «Hın
zır vebasını» ayrı ayrı numaralarda göstermeye değ
mez, zaten bunlar birbirine karışıyor. On altı nu
maradaki «Hınzırlarda Hamre» de bunlara ilave edi
lerek bu hastalıkları bir numarada göstermek müna
sip olur. Hınzırlarda cemre tabedilmiş, Hamre ola
caktır. 

I \ Dokuz, on sekiz, on dokuz ve yirmi numaralar-
l dâki tuyûr hastalıklarını da birleştirmek muvafık olur. 

Yirmi bir numarada «Beygirlerde sari iltihabı evi-
yei lenfaiye» denilmiş, bu marazın adı istilâi yahut 
suafi iltihabı eviyei lenfaiyedir. Diğer eviyei lenfaiye 
iltihapları ile iltibas vaki olmaması için istilâ yahut 
salgın eviyei lenfaiye iltihabı denilmelidir. 

Yirmi iki numarada «Beygirlerde Enfiloenza ve
ya Pasterellos» denilmiş. Bu hastalığın bir Pasterel-

ıloz olduğu tahakkuk etmemiştir. Beygirlerin hüm-
:mayi tifoidisi, Zatüreei intaniyesi gibi isimler verilmiş 
fakat tabiatları henüz tayin edilememiş olan muhte
lif şekillerdeki beygir hastalıkları da bununla birleş
tiriliyor. Tabiatı gayrımuayyen olan bu hastalığın za
bıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu ahkâmına tabi ol-

I masına pek de lüzum yok ise de, bulunması mutlaka 
isteniyorsa Pasterelloz tabirini koymayarak yalnız Bey-
jgir Enfiloenzası deyip geçmek münasip olur. 
[bu sari emrazın sırası değiştirilmelidir. Meselâ bey
girlerde iltihabı eviyei lenfaiyenin beygirlerde ruam 
ve urreden sonra bulunması lazım iken, tâ tuyûr difte
risinden sonra konmuştur, bunların tertipli olması ik
tiza eder Türk Zabıtai Sıhhiye Kanunu bir çok mem
leketlerde alâkadar olan erbabı fennin nazarına da ma
ruz bulunacaktır. Bu da daha ziyade ve her cihetçe 
mükemmel olmasını icabeder. Maddenin tadilinde bu 
i da nazarı dikkate alınmıştır. 
i Madde 1. — tşbu kanunun ahkâmına tabi ve ihba
rı mecburi olan bulaşık hastalıklar şunlardır. 

1. Sığır ve mandalarda Bakari veba (Sığır veba
sı yahut mal kıran) 

2. Geviş getiren hayvanlarda ve domuzlarda hum
mayı kılaiye (Şap yahut tabak hastalığı) 

3. Muhtelif nevi hayvanlarda cemre (Dalak has
talığı) 

l \ 4. Sığırlarda arazi cemre, (Yanıkara) 
5. Sığırların sari muhiti zatürreesi (Sığırların ci

ğer ağrısı) 
6. Sığırlarda tederrün (Verem) 

I 7. Mandaların barbuni yahut Pasterollozi (Bo-
iğaz, hırlama veya çemberleme hastalığı) ve sığırların 

I Pasterollozi 



8. Keçilerin sari zatürreesi (Keçilerin ciğer ağrı
sı) 

9. Koyun, keçi ve develerde cederi (Çiçek has
talığı) 

10. Beygir ve merkep nevilerinde ruam ve urre 
(Mankafa ve sıraca) 

11. Beygirlerin istilai eviyei lenfaiye iltihabı (Sal
gın beyaz damar hastalığı) 

12. Beygirlerin marazı cimaı (Beygir firengisi) 
13. Beygir ve merkep nevilerinde ve geviş geti

renlerde cereb (Uyuz hastalığı) 

14. Her nevi hayvanlarda Daülkelp (Kuduz has
talığı) 

15. Domuzların sari zatürreesi, vebası ve ham-
resi (Kızıllık hastalığı) 

16. Tuyur pasterollozi (Tavuk kolerası) vebası, 
tifüsü ve difterisi (Kuş palazı hastalığı) 

İkinci Madde — Bu maddede «keşfiyatı fenniye 
ile sirayeti tahakkuk edecek diğer emrazı sariye» de
nilmiştir. Bütün hastalıkların hangilerinin sari olduğu, 
hangilerinin olmadığı bugün malûmdur. Fakat sari 
olan, âmili ve tarzı sirayeti malûm bulunan birçok 
emrazın zabıtai Sıhhiye Kanunu ahkâmına tabi olma-
sına lüzum görülmemiştir. Zabıtai Sıhhiye Kanunların
daki bu maddeden maksat, ilerde lüzum görülürse di
ğer sari bir hastalığın da ilave edilebilmesidir. Mad
de bu şekilde kalırsa şimdi sari olduğu bilinen bir 
marazın ilerde ithaline müsait olmaz. Halbuki asıl 
maksat budur. Bunun için «keşfiyatı fenniye ile siraye
ti tahakkuk edecek diğer emrazı sâriye». şeklinde ol
mayıp, şümullü ve mutlak, bir ifade ile beyan edilme
si iktiza eder. Bu halde hem elyevm sari olduğu ma
lûm bulunan hem de bilfarz ilerde sari olduğu keşfe
dilecek bir hastalık ithal edilebilir. Madde bu suretle 
tadil olunmuştur. 

Madde 2. — Birinci maddedeki Zabıtai Sıhhiyei 
Hayvaniye ahkâmına tabi ve ihbarı mecburi hastalık
lar meyanına ilerde lüzum görülürse diğer bulaşık has
talıkların ithaline ve icabedenlerin tayyına îcra Ve
killeri Heyeti mezundur. 

Üçüncü Madde — Emrazı sariyenin memleketi
miz için en mühimmi şimdiki halde hiç şüphesiz ba-
kari vebadır. Bu hastalık beledi değildir. Âmili 
muhiti haricide uzun müddet, yapamaz bir yer
de zail olduktan sonra hariçten gelmezse 
tekrar zuhur etmez. ıBu cihetle marazın dahilde 
izalesine çalışılmak ile beraber şark ve cenup hudut-

54 — 

larımızdan girmemesinin temin edilmesi lazımdır. Bu 
da ancak ithalatın muayyen kapılara hasrı ile müm
kün olur. §u suretle memleketimizi hastalıktan kurtara
biliriz. Avrupada uzun senelerden beri sığır vebası 
bulunmadığı malûmdur, bizde buna muvaffak olu
ruz. Elverirki icabatı fenniye ve hususiyeti mahalliye-
ye göre hareket olunsun. 

Madde 3. —• Hükümetin teklifi muvafıktır. 

Beşinci Madde — Bu madde de «Bulaşık has
talık ârâzı görüldükçe hayvanların kâffesi bilâtazmi-
nât itlaf edilir,» deniliyor. Bu hüküm bulaşık has
talıkların çoğu için muvafıktır, fakat hepsi için değil
dir. Meselâ ecnebi bir memleketten yüksek kıymetli 
bir çok beygirler getirilmiş yahut huduttan içieriye ka
dar büyük bir deve kervanı girmiş, muayenede bun
larda uyuz görülmüş veyahut atlarda beygir frengisi 
teşhis edilmiş olsa ve geldikleri mahalle iadeleri de 
mümkün olmasa, maddeye göre bunların kâffesi it
laf edilecektir. Halbuki uyuz tedavi ile geçer, bey
gir frengisinin ihsa ile sirayet tehlikesi izale edilir. 
Vakıa şahadetnamesiz hayvan ithal etmek cezayı müs-
telzimdir. Fakat işe yarayacak hayvanları itlaf et
mekte caiz değildir. Zaten bu halde kanunun nüfuzu 
manevisi yoktur. Kabili şifa ve sirayet tehlikesinin 
izalesi mümkün bir hastalığa musap bir çok tüvana 
ve kıymetli hayvanları öldürmeye hiç kimse kıya
maz. Bunun için sirayet tehlikesi kolaylıkla izale edi
lebilecek kabili şifa hastalıklarda bu hayvanlar itlaf 
edilmeyip, tecrit olunarak (İktisat Vekâletinden isti
zandan sonra) icabı icra edilmeli ve yapılacak mua
mele hastalığın nevi ve mahiyetine göre olmalıdır. 
Bundan anlaşılıyorki muhtelif hastalıklar için ayrı ay
rı mevaddı kanuniyeye ihtiyaç vardır. 

Bu maddenin son fıkrasında «İşbu ham mevaddı 
hayvaniyenin menşelerinde hiç bir bulaşık hastalığın 
bulunmadığını sahibi vesaikiyle ispat edemez veya bil-
muayene hastalıklı oldukları anlaşılırsa mevaddı mez-
kûre bilâtazminat imha olunur.» deniliyor. Bunları 
defaten mahvedivermemeli, muayene ile hastalıklı 
olmadıkları anlaşılabilir ise yahut hastalıklı olduk-
lan halde vesaiti fenniye veya müruru zaman ile za
rarsız bir hale getirilmeleri mümkün ise (İktisat Vekâ
letinden istizan olunarak) icabı icra edildikten sonra 
satılıp bedeli irad kaydedilmelidir. 

Madde bu suretle tadil edilmiştir. 

Madde 5. — Bulaşık hastalık arazı görüldükçe 
müsadere ve tecrit olunarak (İktisat Vekâletinden is
tizandan sonra) marazın nevine göre icabı ifa edilir. 
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Bunların muayene ile hastalıklı olmadıkları anla-. 
şılabilir ise yahut hastalıklı oldukları halde vesaiti i 
fenniye veya müruru zaman ile zararsız bir hale ge- j 
tirilmeleri mümkün ise <tktisat Vekâletinden istizan i 
olunarak) icabı icra edildikten sonra satılıp, bedeli i 
irat kaydedilir. 

Altıncı Madde — Bu maddenin sonunda «Hastalı
ğın zail olduğu resmen bildirilinceye kadar o memle
ketin hiçbir tarafından katiyen ithal olunmaz» denili
yor. Hastalık zail olur olmaz da ithal edilmemeli
dir. Marazın intifamdan ve bunun tabiatına göre an- j 
cak muayyen bir müddet mürur ettikten sonra itha- ; 
line müsaade edilmelidir. Bunun maddede sarahatle ' 
beyanı muvafık olur. Maddenin son fıkrası bu suretle 
tadil edilmiştir. 

Madde 6. — ... Vasıtai sirayet olacak hayvanat ve 
mevaddı hayvaniye hastalığın zail olduğu ve son rak-
kamın telef olmasından veya şifa bulmasından itiba
ren marazın nev'ine göre muayyen 'bir müddet geçti
ği resmen bildirilinceye kadar o memleketin hiçbir ta
rafından katiyen ithal «olunmaz. 

Yedinci Madde — Hastalık olan bir yerden getiri
len hayvanların bir <kısmı devri teftihte 'bulunabilirler. 
Bunlar hastalığı almışlardır, fakat henüz meydana çık
mamıştır. Satıldıktan sonra hastalanarak sirayete se
bep olurlar. Bulaşık hastalık arazı göstermeyen hay- ; 
vanlar karantina beklettirilmeden satılmamalıdır. 

Bir de bir güna bulaşık hastalık arazı gösterme- ] 
yen hayvanat ve mevaddı demek doğru olmaz. Araz \ 
tabiri hastalarda görülen ahvali maraziyeyi ifade eder, i 
mevaddı hayvaniye için kullanılamaz. 

Binaenaleyh, «!Bir güna bulaşık hastalık arazı gös
termeyen hayvanat ve mevaddı ise usule tevfikan sa
tılır» yerine «... bulaşık hastalık arazı göstermeyen \ 
hayvanlar karantina müddetini ikmal ettikten sonra j 
usulüne tevfikan müzayede ile satılır ve bu hastalık- j 
lardan salim hayvan mevaddı yine müzayede ile sa- -| 
tılır» denilmesi lâzım gelir. 

Madde 7. — ... Bulaşık hastalık arazı gösterme
yen hayvanlar karantinada beklettirildikten sonra usu- ' 
lüne tevfikan müzayede ile satılır ve bu hastalıklar- ; 
dan .salim hayvan mevaddı yine müzayede ile satı- \ 
lir ün... 

Ortbirinci Madde — Bir yerde sari bir hastalık i 
zuhur eder etmez, henüz intişar etmeden haber alı- ; 
nırsa bunun mücadelede muvaffakiyetin en mühim I 
bir âmili olacağına şüphe yoktur. îhbara mecbur ol
madığı halde 'bulaşık hastalığı haber verene mükâfat ; 
vermek pek muvafıktır. Ancak vaadin her vakit in-

cazı lâzımdır. Birinci maddede zikrolunan hastalıklar
dan herhangi birini ihbar edene meselâ münferit bir 
ahırda bulunan bir öküzün vereme, bir beygirin uyu
za müsip bulunduğunu haber verene de o mükâfa
tın itası lâzım gelir. Sonra bu mükâfatlar büyük bir 
yekûn teşkil eder. Halbuki bu maddede istihdaf olu
nan salgın hastalıklar ve bilhassa sığır vebasıdır. Bu
nun için umumiyet üzere «Birinci maddede zikrolu
nan bulaşık hastalıkları» denilmeyip, «'Bulaşık hasta
lıkların salgın olanlarından birini» demek maksada 
kâfi gelir. Yahut vebayi bakari ve hümmayi kılaiyeyi 
ihbar edene yirmi beş lira ve diğerlerini haber verene 
on lira verilmelidir. Madde bu ikinci şekilde tadil edil
miştir. 

Madde 11. — Bulaşık hayvan hastalıklarını ihba
ra mecbur olmayan herhangi bir şahıs sığır vebasının 
veya şap hastalığının vukuunu haber verir ve bunun 
doğruluğu tebeyyün ederse kendisine yirmi beş lira 
ve birinci maddede muharrer diğer bulaşık hastalıklar
dan birini ihbar eder ve yine doğruluğu anlaşılırsa on 
lira mükâfat verilir. 

Hükümetin teklifinden yirmi üçüncü madde — 
Muhtelit Encümenin tadilinde yirmi birinci mad

de — Bu maddede «bulaşık veya şüpheli olan hayva
nat ve mevaddı hayvaniyenin ve kezalik bunlarla te
mas ve ihtilâtta bulunup da sirayete vasıta olabilecek 
eşyanın kordon dahilinde bulaşık mıntıkalardan veya 
tevkif veyahut defnedildikleri mahallerden ihracı mem
nudur; ihraç olundukları takdirde hasta olanlar bilâ-
tazminat itlaf, diğerleri müsadere olunurlar.» denilmiş
tir. Bunun ^Bulaşık hastalıklı veya şüpheli hayvanlar 
ile bunların mevaddının ve sirayete vasıta olabilecek 
eşyanın bulaşık mıntıkalardan veya tevkif edildikleri 
mahallerden ve gömülen mevaddın bulundukları yer
lerden çıkarılması memnudur, çıkarıldıkları takdirde 
müsadere ve tecrit olunup, beşinci maddede olduğu 
gibi, .(İktisat Vekâletinden istizan olunarak) hastalığın 
men'ine göre icabı ifa edilir» şeklinde tadili münasip 
olur. 

Maddenin sonunda «Aynı hastalığa müstait hay
vanlar kasaplık olmadıkları takdirde bulaşık mevakie ' 
ithalleri dahi memnudur» deniliyor. İthal olunan hay
vanlar kasaplık olur, fakat bir kaç ay sonra kesilmek 
üzere getirilebilir. Halbuki bunların1 müntin yerde kal
maları caiz değildir. «Hastalığın nevine göre muay
yen bir zaman zarfında kesilmek üzere kasaplık ol
madıkları takdirde» şeklinde yazılması muvafık olur. 

Madde 21. — Bulaşık hastalıklı veya şüpheli hay
vanlar ile bunların mevaddının ve sirayete vasıta ola-



bilecek eşyanın bulaşık mıntıkalardan veya tevkif edil
dikleri mahallerden ve gömülen mevaddın bulunduk
ları yerlerden çıkarılması memnudur. Çıkarıldıkları 
takdirde müsadere ve tecrit olunup, beşinci madde
de olduğu gibi, «İktisat Vekâletinden istizan oluna
rak» hastalığın nev'ine göre icabı ifa edilir. ... Has
talığın nev'ine göre muayyen bir zaman zarfında ke
silmek üzere kasaplık olmadıkları takdirde illi... 

Hükümetin teklifinde yirmi altıncı madde, 
Muhtelit Encümen tadilinde yirmi üçüncü madde 

— Bu maddeyi pek ehemmiyetle tetkike şayan gördü
ğümden mütalaamı biraz izahat ile arz ediyorum : 

Maddede «Hasta veya hastalarla temasta bulunan 
bulaşık hayvanlar baytar raporu üzerine itlaf edi
lir» deniliyor. Şimdiye kadar mevkii mer'iyette olan 
muvakkat zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanununda it
lafa ait maddeler vardır, hangi hastalıklarda hayvan 
öldürüleceği tayin edilmiştir, diğer memleketlerin za
bıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunlarında da böyledir. 
Elimizdeki bu kanun lâyihasında nerelerde ve ne za
man itlaf cihetine gidileceği yoktur, bunlar talimat
nameye yahut nizamnameye bırakılamaz, hiç olmazsa 
esaslarının tespit edilmesi iktiza eder. Muvakkat ka
nuna göre vebayı bakaride, Ruam'da ve Tederrün'de 
hayvan itlafı lâzım geliyordu. Arazı şehriyesini ta-
mamiyle gösteren, Ruam'lı beygirleri öldürmek ve te-
derrün'e müsa'biyeti tebeyyün eden inekleri kestirmek 
icabatı fenniye ve sıhhiyedendir. Bu iki maraz hemen 
daima gayrı kabili şifa oldukları gibi hasta hayvan
ların bir yerde bulunması hem kendi nevileri hem in
sanlar için tehlikelidir. Fakat şimdiye kadar bu hasta
lıklardan dolayı yalnız bazı şehirlerimizde nadiren 
hayvan itlaf edilmiştir. Beygirler ekseriya münferit 
bulundukları için Ruam istilaî bir şekilde görülmedi
ğinden çok hayvan öldürülmüyor. 

Tederrün, meralarda gezdirilerek beslenmekte olan 
yerli 'kara sığırlarımızda nadirdir. Verem en çok ec
nebi memleketlerden büyük şehirlerimize getirilip, mü-
levves ve müntin ahırlarda daima kapalı bulundu
rulan sütçü ineklerinde ziyadedir. Ancak bunların ade
di memleketimizdeki yerli sığırlara nispetle pek azdır 
ve bu sütçü ineklerinin yalnız pek zayıf ve müterak
ki bir devirde veremli olanları bazen mezbahaya sevk 
edilerek kestirilmekte ve tazminat verilmemektedir. 
Halbuki sütü satılan ineklerin tüberkülin zerkiyle mu
ayene edilip, veremli oldukları tebeyyün edenlerini 
kestirmek zabıtai Sıhhiye Hayvaniye Kanunu mukte-
zasındandır. 
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I Hulâsa hali hazırda Ruam ve Tederrün sebebiyle 
öldürülen hayvanların adedi ve verilen tazminatın 
miktarı azdır. 

Bakari vebaya gelince, marazın hüküm sürdüğü 
yerlerde hasta veya şüpheli hayvanlar öldürülüyor. 
Meselâ bir köyde mevcut iki yüz sığırdan ellisi ya
hut daha ziyadesi musap bulunsa yahut şüpheli görül
se bunların hepsi itlaf ediliyor. Hastalığı gizlemek mu-
tad olduğundan çok defa müteaddit köylerde salgın 
uzun müddet devam ederek yüzlerce binlerce hay
van tutulduktan ve bunların bir kısmı öldükten sonra 
haber alınabiliyor. Hemen her vakit bu vaziyet karşı-

I sında bulunulduğundan pek çok hayvan itlaf edili
yor. Aradan bir kaç gün geçtikten sonra kalan hay
vanların bir kısmı devri tefrihte bulunmalarından ya
hut yeniden musap olmalarından naşi tekrar hastalar 
görülüyor, bunlar da öldürülüyor. Halbuki hasta hay-

I vanlar itlaf edilmeyip, bırakılmış olsa Anadolu kara 
sığır ırkı vebadan pek hassas olmadığından az bir kıs-

I mı telef olur ve sığır vebası had bir maraz olduğu için 
bunlar bir kaç gün içinde telef olur, hastalık uzun 

I sürmez. Hastaların kısmı azamı da az zamanda şifa yap 
I olur ve bundan sonra bedenlerinde amili maraz kal-
I maz. Hastalıktan 'kurtulanlar bir müddet geçtikten son

ra sirayete sebep olmaz, bunlar marakaza karşı dai
mî ve katî muafiyet iktisap ederler. Böyle muafiyet 
kazanan hayvanlar hastalık geçirmeyenlerden şüphe
siz daha kıymetlidirler. Senelerden sonra aynı mahal
le bu hastalık tekrar gelse bunlar tamamiyle mafî 
kalırlar. 

Yalnız 1926 senesinde sığır vebası mücadelesine 
tahsis edilmiş olan 260 000 liranın kısmı azamı itlaf 
olunan binlerce hayvan için tazminat olarak sarfedil-
miş ve bundan başka daha yüz bin lira kadar vacibüt-
tediye tazminat borcu kalmıştır. 

Hasta ve şüpheli hayvanların itlafına rağmen veba 
el'an devam etmektedir, hâlâ hastalar mevcuttur. Yal
nız kışın münakalât olmadığından şimdi hastalığın in
tişarı devam etmeyerek olduğu yerlerde kalmıştır, yaz 
gelince her sene olduğu gibi daha yayılması muhte
meldir. Anlaşılıyor ki yapılan itlaf ile iş bitmemiştir. 
İtlaftan maksat vasıtai sirayet olan hastaları ortadan 
kaldırmaktır. Hasta hayvanların diğerleriyle temas et
memeleri arzu ediliyorsa bunlar itlaf olunmayıp, tec
rit edilmek ile maksat yine hâsıl olur. thtilât vuku-
bulmadıkça ve vasıtai sirayet olacak mevad nakledil-

I medikçe veba bir ahırdan yanındaki ahırlara bile si-
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rayet etmez. Hastalan bertaraf etmek kolaydır, fakat I 
bununla sirayet tehlikesi izale edilmiş olmaz. 

Hastalığın hüküm sürdüğü mahaller müntin ifra-
gat ve ifrazat ile mülevvestir. Marazın amili hastala- ] 
rın bedeninde mevcut olduğu gibi aynı zamanda bir 
müddet hariçte de bulunur, bundan da sirayet vuku-
bulabilir. Şuraya buraya biraz kireç atmak yahut mü-
zadı taaffün bir mahlül serpmekten fayda memul de
ğildir. Bir köyün böyle izalei intanına çalışmak bey
hudedir. Bu hususta sarfolunan emekler heba, kulla
nılan eczai kimyeviye vesaire heder olur. Zaten bu de- I 
zenfeksiyon işi çok yerde faydasız masraflara sebep 
olur. t 

Hastalar şifayab olduktan sonra amili marazın j 
uzun müddet uzviyette kalacağı ve diğerlerine zerko- I 
lunan serumun verdiği muafiyet zail olduğu zaman şi- I 
fayab olan bu hayvanların vasıtai sirayet olacakları J 
düşünülerek itlaf cihetine gidiliyor ise bu noktai na- I 
zardan da fayda memul değildir. Çünkü bir yerde 
mevcut bulunan hastalar itlaf olunuyor, fakat o gü
ne kadar hastalığı geçirmiş olan hayvanların öldürül
mesine kadar bittabi gidilemiyor, hastalık geçirenlerin 
sirayete sebep olacakları farzediliyor ise bunlar ile I 
de sirayetin vukubulacağını kabul etmek lâzım gelir. I 
Halbuki tamamiyle şifayap olmuş hayvanların uzvi- 1 
yerlerinde marazın âmili uzun müddet yaşamaz. 1 

Basit usûl ile de olsa, ziyadece miktarda ve iki 1 
üç defa zerkolunan veba serumunun verdiği muafiyet | 
zail olmadan hastalar telef veya şifayap olacakların- | 
dan bunları itlafa hatta behemahal tecride bile lü- | 
zum yoktur. Binaenaleyh hastalık olan mahallere kor- ; 
don konup, bir taraftan serum tatbik edilirken diğer 
taraftan hayvan öidürülmemelidir. Sığır vebasında it
laf, ancak salim bir mıntıkaya bir suretle hastalık gi
rerse ve hususiyle henüz bir iki hayvan musap olduğu : 
zaman haber alınıp, çabuk yetişilir ise o vakit hasta
lar ve ihtilât etmiş olanlar, fakat bir kısmı değil hepsi, < 
öldürülerek o mıntıkada marazın tohumu mahvedilebi- j 
lir, bu halde serumsuz bile muvaffakiyet hâsıl olur. I 

Uzun senelerden beri veba bulunmayan memle- } 
ketlerde serum darülistihzarları yoktur. Buralara bir; I 
gün hariçten hastalık gelse intişar etmeden derhal 
itlaf ile marazın tohumunun mahvına çalışılır. 

Bizde de salim bir "mıntakada zuhur etse yapılma-: 
sı lâzım gelen budur. Fakat vebanın intişar etmiş j I 
olduğu memleketlerde itlafa gidilmez. Muvakkat za-1 
bıtai Sıhhiye Kanununda geçen vebada hayvan itlafı | 
maruz keyfiyetle mesuttur. Yoksa her bir köyünde,: 
daima birbiriyle ihtilât eden ve aynı merada beraber I 

I gezen sürüler ile sığır bulunan bir memlekette, yüz-
İ lerce köyde binlerce musap mevcut olduğu zaman ya-
; rısından ziyadesi kurtulacak olan bu hayvanların itlâ-

jj fına cevaz verilemez ve defaten her tarafta hastala-
; rın ve ihtilât etmiş olanların hepsi - yani hemen bü-
; tün hayvanat - öldürülemeyeceğinden kısmen yapıla-
: cak olan itlaftan bir fayda da beklenemez. 

Hiçbir hayvan itlaf etmeden memleketimizin sığır
larını vebadan kurtarmak mümkündür. Bakari vebaya 
karşı müessir bir serum mevcut olduğu malûmdur. 

I İyi istihzar edilmiş veba serumu şeraiti fenniye ve ma-
I halliyeye ve hususiyeti hale göre tatbik edildiği tak-
I dirde hastalık ne kadar vahim ve şiddetli olursa ol-
I sun hiçbir hayvan itlaf edilmeden bir köyde veya çift-
I likte on beş ve nihayet yirmi günde izale olunabilir. 
I Binaenaleyh serum tatbik edecek bütün kuvvet cem 
j edilerek defaten yapılacak hücumlarla senelerden be-
I ri devam etmekte olan vebayı bakari az zamanda 

memleketten defedilir. 

Hâsılı serum istihzar ve tatbik edilirken ve bu hu
sus için bir çok masraf ihtiyar olunurken her yerde 

I hasta ve şüpheli hayvanların itlafı doğru değildir. Biz-
I de şimdi serum istimalinde tatbik edilmekte olan usûl, 
I basit usûl denilen yalnız serum zerkinden ibarettir. 
j Yalnız serum ile husule gelen muvakkat muafiyet si-
j rayet tehlikesinin az bir zamanda bertaraf olacağı ve 
| serum zerkolunan hayvanların yeni bir intandan vika-
| ye edileceği muhakkak ise kâfi gelir. Basit usûl bu 

şart ile tavsiye edilir. Fakat yeniden sirayet tehlikesi 
bulunduğu takdirde yalnız serumdan iyi bir netice 
beklenemez. Çünkü bu sirayet tehlikesine karşı sığır 
vebasının münteşir bulunduğu bir mıntıkada zerkiyat 
yapılan hayvanları aylarca ve belki senelerce etrafiyle 
ihtilâftan menetmek iktiza eder, buna imkân yoktur. 
Binaenaleyh basit usûl hastalık münteşir bulunmadığı 
takdirde serumu ziyadece miktarda zerketmek ve bir 
kaç gün fasılalar ile tekrar etmek şartiyle muvafık 
gelir. Fakat serum bir defa zerkedilip icabı veçhile 
takip olunmayarak ve müşahedatı seririye ile derecei 

I hararetler bir deftere muntazaman kaydedilmeyerek 
bırakılıp gidilirse hastalık münteşir olmasa da önü alı
namaz, devam eder gider. Zerkiyattan bir müddet ge
çip, muafiyet zail olduktan sonra hayvanların hariç
ten tekrar sirayete maruz olacakları melhuz ise muh
telit usûl denilen usûl tatbik olunarak, çiçek aşısı ile 
husule gelen muafiyet gibi hayvanlara senelerce de
vamlı bir muafiyet kazandırmak lâzım gelir. Memle
ketimizde bugün bu usûl tatbik olunmuyor. Tecrübesi 

I icra ve ayarı tayin edildikten sonra sevkedilmiş mü-



essir bir serum ile hususiyle kara sığır ırkında şeraiti
ne riayetle yapılan muhtelit usûlün hiçbir mahzuru 
yoktur. Muhtelit usûl üzere telkihat yapılan yerlerde 
hastaların itlaf ve tecrit edilmeyeceği de aşikârdır. 

Bu usûlde telkih yapılan bir mahalle vazedilmiş 
olan kordon kaldırıldıktan sonra etrafta veba devam 
etse de, burada tekrar sirayetle hastalık zuhur et
mez. Binaenaleyh burası sonradan başka tarafa sira
yete de sebep olmaz. Veba serumu vaki olduktan baş
ka safi de olduğundan marazın birinci devrinde bulu
nan hastalar da kurtarılabilir. Elde mebzul serum bu
lundurulup, bilhassa muhtelit usûl tatbik olunan ma
hallerde hastalardan kıymeti yüksek olanlara safi ol
mak üzere kullanılarak bunların telefatına da mani 
olmalı, serveti memleket muhafaza edilmelidir. Hay
vanların öldürülmediği ve bilâkis tedavi olunduğu gö
rülünce bir mahalde hastalık zuhur eder etmez, hiç 
gizlenmeyerek haber verilir, bunun istihbara çok fay
dası olur. 

'Hulâsa vebayı bakarı serumundan hakkiyle isti
fade edilerek umumî surette her yerde bütün hasta 
veya şüpheli hayvanların itlafı cihetine gitmekten vaz
geçilip, şüphesiz yine kâfi miktarda itası lâzım olan 
mücadele tahsisatının kısmı azamı tazminata veril
memeli, bu tahsisat mücadelede katî muvaffakiyet is
tihsalini temin edecek cihetlere sarfolunmalıdır. Şüp
hesiz buna mücadelede çalışanların terfihi ve tama-
miyle muvaffak olanların ayrıca taltifi de dahildir. 
Vakıa vekâleti aidesi vebayı bakarinin ehemmiyeti 
derecesinde ve daima büyük bir endişe içinde her ne 
mümkün ise yapmak azminde meşgul olmuştur. Me
murin de çok zahmet çekerek çalışmaktadırlar. Fa
kat takip olunan mücadele sistemi gayeye vusulü ta-
mamiyle temine kâfi olmadığı için matlup netice ki, 
- memleketi bu afetten 'büsbütün kurtarmaktır - şim
diye kadar elde edilememiştir. 

§u maruzatımdan maksat bütün zabıtai sıhhiye ka
nunlarında olduğu gibi bu kanunda da birinci mad
dede zikrolunan hastalıkların her birine karşı tatbik 
olunacak zabıtai sıhhiye esasatının tayini ve tazmi
nat itasını müstelzim hayvan itlafının hangi hastalık
larda icra edileceğinin <ve hususiyle bakari vebada her 
yerde hayvan öldürülmemesi için bunun hangi şerai
te münhasır olacağının tespiti lüzumunu beyan etmek
tir. Zabıtai sıhhiye tedabiri, sarî emrazın tabiatlarına 
ve tarzı sirayetlerine göre tehalüf ettiği için, bütün za
bıtai sıhhiye kanunları ahkâmı umumiye ve ahkâmı 
hususiyeden mürekkeptir. Bu kanun lâyihası yalnız bi
rinci kısımdan ibaret olduğundan ikinci kısmın da 
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hemen tertip ve tanzimi elzemdir. Zabıtai sıhhiye esa-
satına ait mevaddın talimatname veya nizamnameye 
bırakılması muvafık olmaz. Zaten külfet tahmil eden 
ahvalde kanuna ihtiyaç bulunduğu aşikârdır. Bu yirmi 
üçüncü madde ile diğer bazı maddeler ahkâmı husu
siye mevcut olmadıkça tatbik ve icra edilemeyeceğin
den şu noksanın bir an evvel ikmali ve maddede itla
fın, marazın nev'ine göre, ancak ahkâmı kanuniyeye 
tevfikan icra edilebileceğinin zikri lâzımdır. Binaen
aleyh bu madde o veçhile tadil edilmiştir. 

Madde 23. —Hasta veya hastalar ile temasta bu
lunan bulaşık hayvanların, marazın nevine göre işbu 
kanunun ahkâmı hususiyesindeki maddelere tevfikan 
itlafı lâzım geliyor ise, baytarın raporu üzerine itlaf 
edilir. 

Hükümetin teklifinde otuz üçüncü madde, 

Muhtelit Encümenin tadilinde yirmi dokuzuncu 
madde — Madde (A) fıkrasında «hastalığın arazını 
vazıhan gösterdiğinden dolayı öldürülen hayvanların 
ilh » denilmiştir. Halbuki arazı maraziye vazıhan 
görülse de bazı teamüller ve bakteriyolojik muayene
ler ile teşhisin teyidi lâzım gelir, terakkiyatı fenniye 
bunu icabediyor. Binaenaleyh arazı maraziyenin va
zıhan müşahedesi her vakit itlafa kâfi gösterilmemek 
ve teşhisin kesbi katiyet etmesi için yapılan bazı te
amüller ve muayeneler sebebiyle hakkından fazla taz
minat verilmemek için bu fıkra «öldürülen hayvan
lardan hasta iken, vazıhan araz göstermiş olanlar ilh..» 
tarzında yazılmak iktiza eder, fıkra bu şekilde tadil 
edilmiştir. 

A) Öldürülen hayvanlardan hasta iken, vazıhan 
araz göstermiş olanların mahalli rayiç üzerinden kıy
metlerinin yarısı, 

(B) fıkrasının da biraz değiştirilmesine lüzum gö
rülmüştür : Bir hayvan şüphe edilen bir maraza ya-
müsaptır veya değildir, bu ikisinin ortası olmaz. Teş
his nasıl yapılırsa yapılsın hüküm değişmemelidir. 
Kati bir teşhis vâz edilemez ise bu sebeple tazminatı 
az vermek doğru olmaz. Ancak ruam gibi bir hastalık
ta henüz vazıhan araz göstermeyen hayvandan sahi
bi bir müddet daha isjifade edebilir, yahut maraz in-
zarı mutlaka mühlik olan devirde bulunmadığından 
hayvanın şifayab olması muhtemeldir. Bunun için taz
minatın (A) fıkrasındakinden yüksek nispette olmak 
üzere hayvanın kıymetinin dörtte üçü olması muva
fıktır. Fıkra bu maksadı ima ve ifnam edebilecek ve 
(A) fıkrasının muaddel şekliye taarruz etmeyecek su
rette tadil edilmiştir. 



<B) Hastalık henüz arazını vazıhan gösterecek bir 
devirde olmayıp da bazı teamüller veya bakteriyoloji 
muayeneleri, ile teşhis konarak öldürülen hayvanların 
mahalli rayiç üzerinden kıymetlerinin dörtte üçü, 

(C) fıkrası, diğer iki keyfiyette de tazminatın ta
mam verilmesi iktiza eder : 

1. Öldürülüp de fethi cesette görülmesi lâzım 
gelen afatı teşrihiyenin bulunmaması ile veya bakte
riyoloji muayenesi ile hayvanın şüphe edilen hastalı
ğa müsabiyeti tahakkuk etmez ise, 

2. Valki suretiyle yapılan bir telkih yüzünuen 
hayvan telef olursa, 

Bunlar ilâve edilerek fıkra tadil olunmuştur. 

C) Hastalar ile temasından dolayı şüpheli bulun
duklarına binaen itlaf edilen yahut, öldürülüp de fet
hi cesetlerinde görülmesi lâzım olan afatı teşrihiye
nin bulunmaması veya bakteriyoloji muayenesi ile şüp
he edilen hastalığa müsabiyetleri tahakkuk etmeyen 
veyahut vaki suretiyle yapılan bir telkih yüzünden te
lef olan hayvanların mahalli rayiç üzerinden kıymet
lerinin tamamı verilir. 

D) Muhtelit Encümenin tadili muvafıktır. 
(H) fıkrasına ecnebi memleketlerden getirilip, has* 

talığın nev'ine göre devri tefriti kadar bir müddet geç
meden hastalanmaları ile memlekete ithallerinden ev
vel musap bulundukları anlaşılan hayvanlar itlaf edil
dikleri takdirde tazminat verilmeyeceğinin ilâvesine 
lüzum görüldüğünden fıkra o suretle tadil edilmiştir. 

H) İtlaf olunan hayvanlar müessesatı resmiye ile 
belediyelere ait ise yahut bunların sahipleri hastalığı 
vaktinde haber vermemiş ise veyahut ecnebi bir mem
leketten getirilip, hastalığın nev'ine göre devri tefrih 
kadar bir müddet geçmeden hastalanmaları ile mem
lekete ithallerinden evvel hastalığı almış oldukları an
laşılırsa bunlar için tazminat verilmez. 

Hükümetin teklifinde otuz dördüncü madde, 
Muhtelit Encümenin tadilinde otuzuncu madde — 

Kıymet tayininde hayvan sahibi reye iştirak ettirilip, 
vasati alınmasını muvafık görmüyorum. Hayvan sa
hibi bitaraf değildir, hayvanının kıymetini beş on mis
lini yazabilir. Bu halde vasatisi kıymeti hakikiyeden 
pek fazla çıkar. Yalnız bir fikir hâsıl etmek için, sa
hibine hayvanının kıymeti sorulabileceği aşikârdır, 
madde bu suretle tadil edilmiştir. 

Madde 30. — öldürülecek hayvanların kıymetleri 
mahalli rayiç esas olarak mahallin zabıtai sıhhiyei hay
vaniye komisyonu tarafından gizli rey ile tayin ve ba
dehu vasatisi alınmak suretiyle tespit olunur. 

Hükümetin teklifinden otuz altıncı madde, 

Muhtelit Encümenin tadilinde otuz birinci madde 
—Menşe ve sıhhat şahadetnamelerini aramak için her 
rastgelenin müdahalesini muvafık bulmuyorum. Bu 
vazifenin kır karakollarına, gümrük ve muhafaza me
murlarına ve baytarlara bırakılması münasip olur. 

Madde 31. — Her nevi hayvanların ve hayvan me-
vaddının nakil ve şevki menşe ve sıhhat şahadetna-
mesiyle yapılır. Baytarlar, gümrük ve muhafaza me
murları ve kır karakolları zabıtası bu şahadetnameleri 
pazar ve panayırlarda, iskele ve istasyonlarda ve geçit
lerde aramakla mükelleftirler. 

'Hükümetin teklifinde kırkıncı madde, 

Muhtelit Encümenin tadilinde otuz üçüncü mad
de — Her nahiyede ve kazada muayyen günlerde 
açılıp kapanan bir hayvan pazarı bulunamaz. Alım 
satımın münhasıran pazarlarda yapılmasına imkân yok
tur. Memleketin her yerinde tatbik olunamayacak bir 
şey kanuna ithal edilmemelidir. Maddenin tamamının 
kanundan çıkarılması yahut bu pazarların vilâyet 
merkezlerine hasredilmesi muvafık olur zannediyorum. 

Madde 33. — Her vilâyet merkezinde muayyen 
günlerde açılıp kapanan bir hayvan pazarı bulunur, 
ilh... 

'Muhtelit Encümenin tadilinde otuz sekizinci mad
de — Bu maddede «kamyonlar dahilinde transit ola
rak imrarına müsaade edilir.» denilmiştir. Vebayı ba-
kari gibi bir hastalıkta hayvanlar kamyonla nakledi
lirken hususuyle geceleri köylerde ve hanlarda kal
makla sirayet vukubulabilir. Kamyonlar ile nakliyata 
müsaade olunmazsa ihtiyatlı hareket edilmiş olur. 

Madde 38. — Bulaşık hastalıklı olan mevkilerden 
bu hastalığı sirayeti tabiiyei alabilecek hayvanların 
menşe ve sıhhat şahadetnameleri dahi olsa geçirilme
leri memnudur. Ancak vagonlar ve merakibi bahriye 
ile transit olarak imrarlarına müsaade edilir. 

3 §ubat 1928 
Bursa Mebusu 

Müderris Doktor Refik 

Ticaret Encümeninin Tadili 

Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun 

Madde 1. — Bu kanunda : 
A) Hastalıktan şüpheli tabiri, hastalığın gayrı va

zıh ve gayrı tâm arazını irae eden, 
B) Sirayetten şüpheli tabiri, hastalığın hiçbir ara

zını irae etmemekle beraber hastalığı almış oldukları
na hükmolunan hayvanlar manasında kullanılmıştır. 
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Birinci Kısım 
Umumi Hükümler 

Birinci Fasıl 
Umumi Maddeler 

Madde 2. — Bu kanunun hükümlerine tabi ve ih
barı mecburi olan bulaşık hastalıklar şunlardır : 

1. — Sığır ve mandalarda vebayı bakari (Sığır -ve
bası veya malkıran) 

2. — Çift tırnaklı hayvanlarda hummayı kılâi, (Şap 
veya tabak hastalığı) 

3. — Muhtelif nevi hayvanlarda hacere (Dalak 
hastalığı) 

4. — Sığırlarda arazi hacere (Yanıkara) 
5. — Sığırların sari muhiti zatürreesi (Sığırların 

ciğer ağrısı) 
6. — Sığırlarda tederrün (Verem) 
7. — Mandaların barbuni yahut pastorellöji (Bo

ğaz hırlama veya çemberleme hastalığı) ve sığırların 
pastorellöji 

8. — Keçilerin sari zatürreesi (Keçilerin ciğer ağ
rısı) 

9. — Koyun, keçi ve develerde cederi (Çiçek has
talığı) 

10. •— Beygir ve merkep nevilerinde ruam ve ur re 
(Mankafa ve sıraca) 

11. — Beygirlerin istüai eviyeî lenfaiye iltihabı. 
(Salgın beyaz damar hastalığı) 

12. — Beygirlerin marazı cimaı (Beygir firengisi) 
13. — Beygir ve merkep nevilerinde ve külin ge

tirenlerde cereb (Uyuz 'hastalığı) 
14. — Her nevi hayvanlarda daülkelp (Kuduz has

talığı) 
15. — Domuzların sari zatürreesi, vesaı hamresi 

(Kızıllık hastalığı) 
16. — Tuyûr pasterollöji (Tavuk kolerası) vebası 

tifüsü ve difterisi (Kus palazı hastalığı) 
Madde 3. — İkinci madde mucibince ihbarı mec

buri hastalıklar meyanına ilerde lüzum görülürse di
ğer bulaşık hastalıkların dahi ithaline ve bunlardan 
icabedenlerin tayyına icra Vekilleri Heyeti mezundur. 

İkinci Fasıl 
Hudutlarda Sağlık Zabıtası 

Madde 4. — Rüsumat idareleri olan ve İktisat Ve
kâletince hayvan ve mevaddının girip çıkmasına tah
sis kılınan mevkiler ve iskeleler bulunan mıntıkalarda 
ecnebi memleketlerden Türkiye'ye ithal ve Türkiye' 
den ecnebi memleketlere ihraç olunacak her nevi hay
van ve hayvan mevaddının bu mahallerden geçirilme
si mecburidir. 

Hemhudut devletlerle yapılmış olan itilafnameler 
ahkâmı mahfuzdur. Buralarda hudut baytarlarının ida
resi altında bir tahaffuzhane ve lüzumu kadar alât ve 
ilâçlar ve gardiyanlar bulundurulur. 

Madde 5. — Memleketin kara, su ve hava yolla
rından herhangi vasıta ile olursa olsun ithal olunacak 
hayvan ve hayvan mevaddının sıhhî ahvaline ve men-
şelerinde hastalık olmadığına dair resmi bir baytar ta
rafından tanzim olunmuş ve Türkiye Cumhuriyeti şeh
benderliğinden ve bulunmayan yerlerde mahalli hükü
metleri tarafından musaddak bir menşe ve bir sağlık 
şahadetnamesinin ibrazı şarttır. 

Iş'bu şahadetnamelerde hayvanların şekil, adet ve 
cinsleri, hayvan mevaddının miktarı ve nev'i ve amba
lajlarının şekli ve sahibinin ismi ve mevrit ve mah
reci yazılır. 

Birinci fıkra mucibince memlekete ithal olunacak 
hayvanlar ile hayvan mevaddının şahadetname ve sıh
hî ahvallerine dair iptidai muayeneleri hudutlarda, 
merakİbi bahriye veya şimendiferler içerisinde, intihaî 
muayeneleri ise İktisat Vekâletince hudutlarda göste
rilecek olan mahallerde baytar memurları tarafından 
yapılır ve bulaşık hastalıklardan salim oldukları tas
dik edildikten sonra girmelerine müsaade edilir. 

Madde 6. — Hayvanların girip çıkmalarına mahsus 
muayene yerlerine, iskele ve istasyonlara şahadetna-
mesiz olarak getirilen hayvanlar ve hayvan mevaddı 
veya her hangi bir bulaşık hastalıklı hayvan reddo-
lunur. Reddi mümkün olmayan veya her hangi mın
tıkanın muayyen mevki, iskele ve istasyonları hari
cinde ithalat vukuunda hastalık arazı göstermeyen 
hayvanlar üç hafta müddetle sahibi hesabına karanti
naya alınıp, bulaşık hastalıklardan masun oldukları te-
beyyün ettikten sonra serbest bırakılır. Fakat bulaşık 
hastalık arazı görüldükte hayvanların kâffesi müsadere 
edilerek bu kanunun ikinci kısmında münderiç hususi 
hükümler dairesinde muameleye tabi tutulurlar. Şa-
hadetnamesiz olarak gelen ham hayvan mevaddı men-
şeinde bulaşık hayvan hastalığı bulunmadığına dair 
vesaikin tedarik ve ibrazına kadar sahibinin hesabına 
olmak üzere karantinada tutulur. İşbu ham hayvan 
mevaddının menşelerinde hiç bir bulaşık hastalık bu
lunmadığını sahibi vesaikiyle isbat edemez ve bilmu-
ayene hastalıksız oldukları tebeyyün ederse müsadere 
ve hastalıklı oldukları anlaşılırsa bilâtazminat imha 
olunur. 

Madde 7. — Bulaşık hayvan hastalığı zuhur eden 
ecnebi bir memleketin bulaşık mevkilerinden vasıtai 
sirayet olabilecek hayvanlar ile hayvan mevaddının 



ithali hududun her tarafından veya bir kısmından 
men edilir. Eğer o memlekette hastalık salgın bir 
halde ise, vasıtai sirayet olabilecek hayvanlar ile hay
van mevaddı hastalığın zail olduğu ve son vakanın 
telef olmasından veya şifa bulmasından itibaren ma
razın nev'ine göre muayyen bir müddet geçtiği res
men 'bildirilinceye kadar o memleketin hiç bir tarafın
dan katiyen ithal olunmmaz. 

Madde 8. — Hastalık olduğundan dolayı kapa
tılmış olan hudutlardan hilafı memnuniyet ithal edi
len hayvanlar ile hayvan mevaddı, tanzim edilecek 
ve hazır bulunanlar tarafından imzalanacak olan za
bıt varakasına müsteniden derakap müsadere olunur. 
Müsadere edilen hayvanlarda bulaşık arazı görülürse 
işbu kanunun ikinci kısmında münderiç hususi hüküm
ler dairesinde muameleye tabi tutulurlar. 

'Karantina müddetini ikmal edip, bulaşık hastalık 
arazı göstermiyen hayvanlar ile bu hastalıklardan sa
lim bulunan hayvan mevaddı usulüne tevfikan müza
yede ile satılır. 

'Müsadere edilip de satılan hayvanlar ile hayvan 
mevaddının esmanının rub'u haber verene ikramiye 
olarak verilir. 

Üçüncü Fasıl 

İhbar ve İstihbar 
Madde 9. — Bir mahalde bulaşık ve salgın hasta

lığı veya esbabı meçhul hayvan vefiyatı görülürse sa
hipleri veya celebler veya hayvanlara bakanlar köyler
de muhtarlara, çiftliklerde çiftlik sahibi veya kâhya 
veya çiftçibaşı, seyyar sürülerde sürü sahipleri veya 
muhafızları veya çobanları veya serbest baytar veya 
nalbantlar en yakın köy muhtar veya jandarma kara
koluna veya nahiye müdürlerine, şehir ve kasabalar
da ise belediye reislerine veya mahallin baytar me
muruna veya zabıtaya, merakibi bahriyede kaptana 
ve kaptanlarda rüsumat idarelerine, şimendiferlerde 
istasyon memur veya zabıtasına, Hudutlarda gümrük 
zabıta veya baytar memuruna ilmühaber mukabi
linde ihbar ve onlarda mahallin en büyük mülkiye 
memuruna veya baytanna ve müşkülat halinde ise 
muhaberesi en kolay mahalli hükümete malumat ita-
sıyle mükelleftirler. 

Madde 10. — Bulaşık hayvan hastalığının hüküm 
sürdüğü mevkilere yakın mahallerde bir hayvanın 
hastalanması dahi behemahal ihbarı icabeder. 

Madde 11. — Bulaşık hayvanat hastalıklarını ih
bara mecbur olmayan her hangi bir şahıs sığır veba
sının veya şap hastalığının vukuunu haber verir ve 
bunun doğruluğu tebeyyün ederse kendisine yirmi 
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ı beş lira ve ikinci maddede muharrer diğer bulaşık 
I hastalıklardan birini ihbar eder ve yine doğruluğu 
I anlaşılırsa on lira mükâfat verilir. 
I Madde 12. — Askeri kıtaata ait hayvanlar ara-
I sında zuhur eden hastalıkların mücadelesi ve hasta

lığın kaldırılmasına ait işbu kanun ile nizamnamesi
nin tatbik ve icrası ciheti askeriyeye aittir. Ancak has-

I talığın sureti zuhuru ve mahiyeti ve ittihaz edilen te-
I tabir ciheti askeriyece mahalli hükümetine bildirilir. 

Ahali hayvanlarında zuhur eden bulaşık hayvan hasta-
I lıklarının zuhur ve mahiyeti hakkında da mahalli hü-
I kümet tarafından o yerdeki en büyük askeri kuman-
I danlığına malumat verilir. 
I Madde 13. — Ecnebi memleketlerde bulaşık hay-
I van hastalıklarından biri zuhur ettikte oranın sefir ve-
I ya şehbenderinin veyahut hudut boyundaki idare me-
I mur veya zabıtasının hastalığı haber alır almaz ik-
I tisat vekâletine bildirmesi mecburidir. 

Madde 14. — Bulaşık hayvan hastalığını gizle-
I yen veya ihbarda özürsüz olarak gecikenler hakkın

da 63 ve 64 ncü maddeler hükmü tatbik olunur. 
I Dördüncü Fasıl 
I Hastalık Zuhurunda Alınacak 

Umumi Tedbirler 
Madde 15. — Hastalığı haber alan makam der

hal baytar celbine teşebbüs etmekle beraber baytar 
I gelinceye kadar hemen hastalık mahalline icabı kadar 
I kuvvet göndererek hasta, bulaşık ve şüpheli olan hay

vanları yekdiğerinden tefrik ve tecrit ve ihtilaftan men 
ve lüzumu veçhile kordonlar vaz ve keyfiyeti etraf 

I köy ve kasabalara ilân eder. 
Madde 16. — Bir mahalde hayvan hastalığı ol-

I duğunu haber alıp, baytar memuru derhâl hareket-
I le en kısa bir müddet zarfında hastalık mevkiine 
I yetişmiye mecburdur. 
1 Madde 17. — Baytar, muvassalatında mahiyeti 
I marazı tayin menşeini ve vasıtai sirayeti tahkik edip, 

marazın itfası için icâbeden teda'biri müş'ir bir ra-
I por tanzim eder. Bu raporun mevkii icraya vaz'ı için 

baytarın riyaseti altında mülkiye veya zabıtaca tayin 
edilecek memurlar ile köy ihtiyar meclisinden mü-

I rekkep bir komisyon teşkil olunur. 
Bu komisyon hastalığın imhasına kadar mahallin-

I de icrayı faaliyete memur olup, kanun, nizamname ve 
memur baytarın tarifatı dairesinde her türlü sıhhi 

I tedbirleri tatbik ve icraatını mazbata ile vilâyet hay-
I van sağlık zabıtası komisyonuna bildirir. 

Madde 18. — Ahvali acilede memur baytar, ko-
{ misyonunun müdahalesinden evvel hastalığın siraye-
I tini men hususunda icâbeden tedbirleri icra eder. 



Madde 19. — Hastalığın mahiyeti tahakkuk ettik
te civar köylere, nahiye, kasaba ve şehirlere en seri 
surette haber verilmekle beraber vali tarafından da 
keyfiyet civar vilâyetlere ve İktisat Vekâletine bildi
rilir. 

Madde 20 — Hastalığın etrafa intişarı tehlikesi 
bulunup da mahalli zabıta ile muhafazası mümkün 
olamıyan kordonlar askerlerle takviye kılınır. 

Madde 21. — 'Bulaşık hastalıklı veya şüpheli hay
vanlar ile bunların mevaddının ve sirayete vasıta olabi
lecek eşyanın bulaşık mıntıkalardan veya tevkif edil
dikleri mahallerden ve gömülen mevaddın bulunduk
ları yerlerden çıkarılması memnudur. Çıkarıldıkları 
takdirde müsadere ve tecrit olunup, işbu kanunun 
ikinci kısmında münderiç hususi hükümler dairesin
de muameleye tabi tutulurlar. Aynı hastalığa müs-
tait hayvanların hastalığın nev'ine göre muayyen 
bir zaman zarfında kesilmek üzere kasaplık olmadık
ları takdirde bulaşık mevakie ithalleri dahi memnu
dur. 

Madde 20. — Hastalığa veya sirayete maruz bu
lunan hayvanların nizamnamesine göre tedavi ve tel
kihi yalnız memur baytar veya memuriyeti iktisat 
Vekâleti tarafından musaddak baytarlar tarafından 
icra veya bunların tahtı nezaretinde aşıcılar tarafından 
ifa olunur. 

Madde 23. — Hasta veya hastalarla temasta bu
lunan hayvanların hastalıkların nev'ine ve bu kanu
nun ikinci kısmındaki hususi hükümlere göre itlaf 
edilmeleri lüzumu takdirinde bu muamele zabıta vazi
fesiyle mükellef olanlar tarafından icra edilir ve bu 
hususta bir zabit varakası tutulur. 

Madde 24. — Telef olan veya edilen hayvanla
rın İaşeleri nizamname ahkâmına göre kısmen veya 
tamamen imha veya sahibine iade olunurlar. Bula
şık veya hasta hayvan ahırları dahilinde bulunan ve 
hastalığın sirayetine vasıta olacak olan her nevi eş
ya ve. mevaddan fennen tamiri kabil olanlar baytar 
nazareti altında tathir ve olmayanlar ihrak edilirler. 
Bulaşık ahır veya bulaşık veyahutta hasta hayvanlar
la temasta bulunan kimseler dahi tamiratı fenniyeye 
tabi tutulurlar. 

Madde 25. — Hastalığın hüküm sürdüğü mahal
lerde kurulan pazar ve panayırlarda o hastalıktan mü
teessir olabilecek hayvanat envaının bir arada top
latılmaları veya satılmaları men veya pazar ve pa
nayır yerleri kamilen seddolunabilirler. 

'Hastalığa müstait hayvanların o gibi yerlerde me
raya 'gönderilmeleri veya sürü halinde idare olunan-
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ların diğer sürülerle temasları ve olunmayanların ise 
sürü hailnde toplatılmaları dahi men olunabilir. 

Madde 26. — Bir mıntıkada hastalık salgın bir 
şekil aldığı zaman o mıntıkanın iskele veya istas
yonları veya umumi yolları hastalığın itfasına kadar 
aynı hastalıktan müteessir olan hayvanlara karşı sed 
ve tatil olunabilir. 

Madde 27. — Hasta veya şüpheli olup, ihtilattan 
men edilecek hayvanların tecridine mahsus ahırlar ve 
telef olan veya itlaf olunanların defnine mahsus 
metfenler, memba, nehir, yol kenarlarından uzak 
mahallerde tefrik ve ihzar olunur. 

Madde 28. — Hastalığın tamamen zail olduğu ve 
sirayet tehlikesi kalmadığı ve nizamnamede münderiç 
karantina müddetinin ikmali memur baytar tarafın
dan raporla bildirildikten sonra kordonlar ref ve key
fiyet mahallin en büyük mülkiye memuru tarafından 
civar köy, kaza ve vilayetlere ilân ve iktisat Vekâ
letine de iş'ar edilir. 

Beşinci Fasıl 
Bulaşık Hayvan Hastalıklarına Karşı Tahaffuzi Tedbir
ler ve Memleket İçinde Hayvanların Nakil ve Ticareti 

Madde 29. — Her cins hayvan ve hayvan mevad-
dı nakliyat ve sevkiyatı hem menşe ve hem sağlık şa
hadetnameleri ile yapılır. Şahsi ihtiyacata mahsus ol
mak üzere naklolunan hayvan mevaddı menşe ve sağ
lık şahadetnamelerine tabi değildir. Bilûmum polis, 
jandarma, zabıtai belediye, gümrük ve muhafaza me
murları ve baytarlar işbu şahadetnameleri pazar ve 
panayırlarda, iskele ve istasyonlarda veya kır kara
kollarında aramakla mükelleftirler. 

Otuz birinci madde ahkâmı mahfuzdur. 
Madde 30. — Menşe şahadetnameleri numunesi 

veçhile köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda bele
diyeler tarafından meccanen ve serian verilir. İşbu 
şahadetnameleri çiftçilerle seyyar sürü sahipleri en 
yakın köy muhtarından alırlar. 

Sağlık şahadetnameleri hayvanları muayene ettik
ten sonra memur baytarlar tarafından verilir. Sağlık 
şahadetnamesi talep eden kimselerin muayene edilecek 
olan hayvanları uzak yerlerde bulundukları takdirde 
baytarın yol masrafı hayvan sahibi tarafından verilir. 

Menşe şahadetnamelerinin hükmü yazıldığı tarih
ten itibaren iki ay ve sağlık şahadetnamelerinin hük
mü ise on beş gündür. 

Sağlık ve menşe şahadetnameleri pula tabi değil
dir. 

Madde 31. — Muayyen günlerde açılıp kapanması 
mutad hayvan pazarı bulunan mahallerde hayvan alım 



satımı bu pazarlarda yapılır. İşbu pazarlara gelecek 
hayvanların yalnız menşe şahadetnamelerinin bulun
ması kâfidir. Ancak tuyûr gibi küçük hayvanlardan 
menşe şahadetnamesi dahi aranmaz. Pazarlarda bula
şık hastalıklı olan hayvanların tecridine mahsus bir 
tahaffuzhane bulundurulur. Pazarlar ve bu pazarlara 
getirilen bilcümle hayvanlar belediye, zabıta ve varsa 
memur baytarlar tarafından sureti daimede teftiş ve 
murakabe edilirler. Hayvan pazarları Belediye Kanu
nu mucibince yapılacak mezbahalar civarında, pana
yır yerleri ise memleketin münasip bir mahallinde te
sis ve dağıldıktan sonra belediyeler tarafından tamir 
ettirilir. 

Madde 32. — Muayyen zamanlarda açılacak bir 
kaç vilâyete şamil büyük hayvan panayırlarının za
manı küşadı ve müddeti devamı laakâl on beş gün 
evvel İktisat Vekâletine ihbar ve buradan müsaade 
istihsal olunur. 

Madde 33. — İktisat Vekâletince ilân edilecek ma
hallerden hükümeti mahalliyeye müracaatla müsaade 
almadan celeplerin hayvan toplamaları veya hüküme
tin müsaadesiyle muayyen mevakiden toplanan hay
vanların muayenesiz ve şahadetnamesiz imrar edilme
si ve ettirilmesi memnudur. 

Madde 34. — Her nevi hayvan sürülerinin seyrü 
seferleri nizamnamesi ahkâmına tabidir. 

Madde 35. — Gerek hayvan ve gerek araba ile 
nakliyeciliği sanat ittihaz edenlere belediyelerce veri
len ruhsatnamelerde hayvanların eşkâli dahi dercedi-
lir. 

Bu gibi sanat erbabı da hayvanlarını her altı ayda 
bir defa mahallin belediye veya hükümet baytarlarına 
muayene ettirip ruhsatnamelerini vize ettirmeye mec
burdurlar. 

'Madde 36. — Bulaşık hastalıklı olan mevkilerden, 
o hastalığı sirayeti tabiiye ile alabilecek hayvanların 
menşe ve sağlık, şahadetnameleri dahi olsa geçirilme
leri memnudur. Bu takdirde ancak valgonlar veya 
merakibi bahriye ve emsali dahilinde transit olarak 
imrarlarına müsaade edilir. 

Madde 37. — Hayvanları veya hayvan mevad-
dını nakleden valgonlar, kamyonlar, gemiler, mav
nalar, araba ve'sair vesait ve merakip, nizamname
ye tevfikan sahipleri marifetliyle tamiratı fennvyeye 
talbi tutulurlar. Muayene ve mücadele baytarlarıyla 
baytar müdürleri ve baytar müfettişi umumileri bu 
tatöhiratı takip ve murakabe ile mükelleftirler. 
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Altıncı Fasıl 
Müşavere Heyeti ve Sağlık Zabıta Komisyonlarının 

Sureti Teşekkül ve Vazaifi 
Madde 38. — Bulaşık hayvan hastalıkları müca

delesi İktisat Vekâletinin vazaifi asliyesindend'ir. 
Mahalli idareler dahi nizamnamesine tevfikan kendi 
vilâyetleri dahilinde bulaşık hayvan hastalıklarına 
karşı mücadelenin tatbiki ile mükellef ve mesuldürler. 
Ve İdarei Hususiye Bütçelerinde her şerife bir müca
dele faslı açılır. 

Madde 39. — Bilcümle bulaşık hayvan hastalık
larının mahv ve itfası veya harekât ve münakalâtı 
hayvaniyenin tanzimi ile iştigal etmek ve bu hususta 
her türlü mukarrerat ittihazına salâhiyeititar olmak 
üzere İktisat Vekilinin riyaseti altında Baytar Müdiri 
Umumisi, Müdafaai Miliye Vekâleti Umuru Bayta-
riye Daire Reisi, Umum Jandarma Kumandanı, İda
rei Mahalliyer Vilayat Müdiri Umumisi, Sıhhiye Ve
kâletinden gönderilecek bir mütehassıs ile İktisat Ve
kili tarafından beşi tecavüz etmemek şartıyle intihap 
edilecek mütehassıslardan mürekkep bir sağlık mü
şavere heyeti teşkil olunur. 

Bu heyet azasına vekâletçe takdir olunacak bir 
hakkı huzur verilir. 

Madde 40. — Vilâyetlerde valinin riyaseti altında 
Befediye, Ticaret ve Ziraat Odaları reisleriyle, Sıh
hiye Müdiri ve Mahalli Jandarma Kumandanı, Zira
at ve Baytar Müdür veya memurları ile Encümeni 
Vilayat azasından bir za'ttan mürekkep bir hayvan! 
sağlık zabıta komisyonu teşkil ve mukarreratı Ve
kâletin tasvibine arz olunur. 

Madde 41. — Nizarrmamei mahsusuna tevfikan 
laakal iki senede bir defa bir baytarî kongre aktölu-
nur. 

Yedinci Fasıl 

Mezbahalar 
Madde 42. — Kanunu mahsusuna tevfikan ya

pılacak olan mezbahalara gelecek bilumum hayvan
lar behernahal menşe şahadetnamesini haiz olmalı
dırlar. Buralarda hayvan kesilmezden evvel ve sonra 
nizamnamföine tevfikan muayene edilir. Baytar bu
lunmadığı yerlerde işbu muayene belediye veya hü
kümet tabibi tarafından icra olunur. Kurban Bayra
mında kurbanlık hayvanların kesilmesi işbu madde 
ahkâmından müstesnadır. 

Madde 43. — Sümane, inekhane ve hanlar, cam
baz, arabacı ve kiracı ahırları ve menzilhane gibi 
tfoplu hayvan bulundurulan mahaller baytar tarafın-



dan muayene ve teftişe tabidir. Bu mahallerin üç ay
da bir sahipleri tarafından fenni tehirleri mecburi
dir. 

İkinci Kısım 
Hususi1 Hükümler 

'Birinci Fasıl 
Hudutlarda Sağlık Zalbıtası 

Madde 44. — Karadan yürüyerek bilâmuayene 
hududu geçen veya muhtelif vasıtalarla Türkiye top
rağına i'tfhal edilmiş olan hayvanlardan ikinci mad
dede mezkûr hastalıklardan birisine müsab olduğu 
tahakkuk edenler ile hastalıktan veya sirayetten şüp
heli bulunanlar, hayvanların ve hastalığın nevilerine 
göre aşağıda yazılı muameleye tabi tutulurlar. 

A) Sığır ve mandalardan veibayi bakariye musap 
olanlarla hastalı'k'tan ve sirayetten şüpheli bulunanlar 
'bilâtazminat itlaf Ve mahvedilir. 

Musaplarla temasa gelen domuz, koyun, keçi ve 
kümes hayvanları kesilerek etlerinin istihlâkine mü
saade edilir. Develer ve tek tırnaklı hayvanlar fennli 
tafhirata tabi tutulur. 

B) Çift tırnaklı hayvanlardan hümimayı kılaiye 
müsalb olanlarla hastalıktan veya sirayetten şüpheli 
bulunanlar bilâtazminat itlah ve mahvedilir. Bu has
talığın trenle veya bahren gelen çift tırnalklı hayvan
larda tahakkuk etmesi takdirinde musaplarla hasta
lıktan veya sirayetten şüpheli olanlar en yatkın mez
bahaya sevk ile kesilerek sakatları imha edilmek şar
tıyla etlerimin istihlakine müsaade edilir. 

>P)' Muhtelif hayvanlardan dalak hastalığına mu
sap olanlar ile hastalıktan şüpheli bulunanlar bilâtaz
minat itlaf ve mahvedilir. Sirayetten şüpheli olanlar 
işlbu ikinci kısmın ikinci faslında münderiç ahkâma 
tabi tutulurlar. 

T) Sığırlardan sâri muhiti zatürreeye musap olan
lar ile hastalıktan veya sirayetten şüpheli bulunanlar 
bilâtazminat itlaf ve mahvedilir. 

S) Sığırlardan araz iraesiyl'e veya tüberkülin te-
amülüyle vereme müsabiyeti tahakkuk edenler bilâ
tazminat iitlâf ve etleri hakkında nizamnamesi ahkâ
mı tatibik edilir. 

C) Sığır ve manda l a rdan pastorali oze olanlar ile 
hastal ıktan şüpheli bulunanlar bilâtazminat itlaf edi-

- lir. Sirayetten şüpheli olanlar işlbu ikinci kısmın ikin
ci faslında münder iç a h k â m a tabi tutulurlar. 

Ç) (Keçilerden ciğer ağrısına ve koyun ve keçi 
ve develerden çiçeğe m u s a p olanlarla hastal ıktan 
şüpheli bulunanlar bilâtazminat itlaf edilir. Sirayet-
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ten şüpheli olanlar işlbu ikinci kısmın ikinci faslında 
münder iç a h k â m a talbi tutulurlar. 

H) Beygir, ester ve merkezlerden kendilerinde 
r u a m ve urre arazı vazılhan müşalhade olanlar veya 
bu hastalığın mevcudiyetti fennî teamüller ile tespit 
edilenler bi lâtazminat itlaf edilir. 

Diğerleri nizamnamesi ahkâmına tabi tutulur. 
M) Beygirlerden istilâî eviyei lenfaiye iltihabına 

müsab olanlar bilâtazminat itlaf edilir. 

•D) (Afygıfr ve kısHakıllardlam nlaıriazı ci.im|a|a irmtoap 
oliaJnlllaır ibfiflSâifiaıZlmliınlaıt oltiaf ®â'Br. Slinayfatitıeın şüpfeffi 
/bııHumamHıaırıdlaın) 'yfafaız. .etrkiökılıar îdliş edilmielk şaırjtiiy'e 
liltih/all! ladİlablftr. Kalflie a|riaısııın|da!k|i îdiş hfaıyvianliaır bir 
kayda ıtıajbıi dleğtiıldijr. 

Z ) iMıu|h)teSlli)f ihlayv&frilıairdlain kuduzla mpsıaıp oilıaın-
iUar lillle buinllialr lüartafınidam nlsiMUUlaınöla'r 'bîMiüazrnrınıail î't'Üaf 
ıeidljlliir;. Öiğarlîarii (m(iüşiajh|aJd|e latama allıiniıir. 

R) iMutolMlif tayMaınllIaridaın iuyuzıa ımüsıaıp oil'aın-
fardlan hasltiajlıığı klaiblli 'şlifa dlajrn|ıMa,cıalk deriaoadie va-
h îm oBamflaır MâlfiazımMajt 'JÜlâif eıdliUsr, 

:N) IDoımiüzlllalrjdlaln is<arî 2)aitülnnae vıaİMia (hıaıslöalk-
ğı:n|a veyia doımıuız iMöblaısııinla vaylaihıult d o m u z hıaimjrp-
sjiın/a miüıslap lOÜianlflaırı fiille h!aıs|tıallıı|k|t(aını viayıa soraıyleRitein, 
ışüphelKi iblullumıainjllalr biâlttaizjmanfalt (ilülâf -ve mfahvbdi-

Y) TluylurıdJaini lko!eır|aıy(a, vebaya, dTıf terfi ve 'iiiifü-
ısıe mjüjsialb olainiDaırllja haslt/aflJılkjtıatnj Vlejyfa sörjaytellltıein. şüp-
hefli 'blulllujnlalniKalr bölâitiazjm|;in!a|t SİM eıdllr. 

Jfkj;:njcU iBasıfl 
IMIamleklelt fclimfda &lağjMk Zalbjtaisı 

-ıMladdla 45 . — ıMıam/llelkleît (içlimde vieblayı bûJkfalrii 
hüklüırn, iSÜinani ımjalhajlilleırıdleınj isııgnir <ve mlandıa, koıyun, 
Iköçü, (toyunu <ahNiıy/a l e >siajm|afn, 'dt, dieırii, boynuz, k ı i 
yön v|e Mülk vtöslaîilria fgjjbl" yaş vıe ıkuırıu IbiJlaüimüe 
ihöıyfvajnı ımıavtaıdldılnııin Ve gütoırlem|itn ühırapı, v!e klajrîani:!'-
nla devam ıe)8tü!k|çfa ım(eız)kûr miahıale s,ığır ve m|an|dla-
llajrmm lilhlalli mıaminMdlur. Anjdalk, miazjtoalhiallar korıdorn 
dalhlfflilnıde kajldığı takdimde hiajsltıahğı müıs'aOt faaıy-
(vlahllajr doğruca niıetablalhıayia ısleMkladşiılimıeık şıaırltuyfls 
(kofldloın da)h|iin|e lütihjafl ^dllelblffir. 

/Madde 46. — Haısltia Maya hasitallıajrllia teimlaslta 
ibluHıulnjaJn IbıulliajŞjik sağDr vıe ımfaınıdajlıajrı îklüisat Vekıâ3|e!t!i-
ınjta lüanjsliip tvia *alk|dlMi Üe yta Wâf veyahut hıaıstıaGar 
»flearilt ladieıtek ıd)iğlerifeır/ilnje 'baısilt ujsûlldje ve müker re r 
loflımlalk üızjarie islarluim zfejılk (veyahut mulhllleöiıt u'suÛdİ2 
ısiefiMm Itjaitlblifk offiuınpr), 

Mlaıdda 47. — Vlabiaıyji ıbıalklajrii zullıiulr eıdieinı ımla-
:h)ailîe(r(d|etkli (hfaıyMain plasüafr ive pfain/aiyrtaırı. sedidladl'Oiır. 
Uüjzjuımıu 'fteınmû 'vla (mjüjbrlam hıaisııl dUnnsia !bıu- tedJHiırL'n 
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cdlvar impIblaHete ıteşmlÜme lıkliiıSalt V'ökâJLelüi mam-
dıuır,. 

'Mıaddte 48 . —Melbayii balkairfiide kioındon ımıüıddielti 
. s o n tflelllaf vıaya Mâlf 'taırlMnldan liitljbairieln ttr aydır,. 

(Madde 49 , — Süttü daMlam 'jnielldieirlB kâflfiest'nis 
<üüiblettlk|ü)l!iln ItlaJtlblilkJi m|ecibiu)rjiıdüır. ıBlunftapifi müısbleıt Tfo-
amnüd ıgösitettlelnılieırt vie Itedieırırlüın arfaızı glöisiteriaii vıeıyla. 
haısjüaflıığ|t Itıüjbleulkjülllijn Höaimjüillii İla Itfâspült ıo/1'uttiıauiı dCğpr 
sagıaillafr !k)es/illlönök; etöterli faaısltallflğıın . darfecieisi'ın© glöırp 
diıztaımjııaimıeısJi arılklâırrııiina italbü Mufliulr. 

'Madda 50). — Sarf zîaltıüirıaaye mü$alp IkeçüDeındem 
itouihıie dlülçajr oClatoflıajniîru etHIerli mialhvieıdljj'ıv . KufatıÛa 
dlüçaır oflmıijyain|la(rıiin a h ş a y ı sajduli'yieisli ımüsadıeırie odu-
maııtalk ötmeırlitnitaı stanfC ive fiıs|t(üh!l|a/k|iima jm|üıs|a)adb eld|Ilr. 

Miaıddle 511. — Rıuiaım Via Uınna arazunn viaz;:|hıaın 
göısıtieınenılletr fite ihaısitalllılkjtaın şiüplh|ell|i o l u p d a fienmli 
fla/amıülleıı tiflje Ihıaısitailıiiğı «aayıyıült <ede|njl|eır Mâf vie mfcıfo-
-Vadliffir* 

IMıaıdida 512. — îlsitiiaî evliyal !k|e!n£ajiyie ıMblabiıina 
trmütp̂ etlıa» 'heyigMfarllle myiuıza imjü(p!tleKa ıtüaıyMaindiar teda
v iye töalblkir. ASnıclalkj ifladiaMusli (mıitaküftı oflamıı|yacağ|i 
ırnemıuır ibaytonıın ıfcpoımı ffie tıefâyyiült odtem lisitüaî evllh 
lyieti tanıflaliıyayii foıeygliırfleırfe' uıyıuızflııı hayMaNlair İkl&iaıt 
Vökâ/Ilertümlimı ımıüıs)aıaıdeis%|Ile liltilâf edil ir . 

' M a d d e 5I3\. — Mıarlazji diım|a|a müıslap aıylgaröar 
i n şaya vle taraklar tnüHaımn&ımla alhikâımpınla ItıalbüıdlJr. 
Amaaıkj, hia^üallığlı glaıyrfi Ik0)büli lüadavii • oîlduğu foiaıytıaır 
mapamı i l a «aspût edlieta Ikmsınalkillaır 'İlkftlisaıt Vdcâte l l -
riim müısaadleisliıyfla 'itilâf ediMır. 

(Maddb 54. —Kuduz la ımlülp/öeöla hjeır efevli tıiaylv&tn 
bîlâflazrnlilnait fittOJâJf ödlife. 

İMadde 5 5 , — KirndozUu ıhfalyfviainllfaır ıtıajnafıitıdlain ısa* 
u A m veyalbjult Ikıulduız şüpihıe^i aHtıinda fhnuflluıniasru falay-
<yamlliaır blilâltaızımlilfflait Maıf ödfflir. Atetlk, , Ibu ıgÜtoli .tnay-
^amillaran İtlöâlnja saihlipleırti ım|ufvtaf'a|k|a|t elfaıielzfeırBfö 
ımaısııaıflıaını ıkjemıdffleırfaıe 'atilt oflımlalk üzj'ane NaıylvıapDaır 
ttnıülşaihladie aiDtmıdla btuiliuinduinullıuır. 

ı M a d d e '56. — Kiulduız vıulkıulaltı o ton mcija|h/aiKieır)dıe 
/aşlhıaısıa alilt iköpieMen ıslalhliptarli itiarafıındiam ikayıtfialiiimla. 
afltoır. Saihtipısfe >vte ağjızflalkısıız tauluınatn bicıüımflle ıkö-
ıpeMfâr m&bzzmkmt M a f edilir . 

IMaddıe 57. — B u fiaısalllda zHlkıno'lmnımıayan dliğleır 
HaırtalMklatta. ımjülsâlb hiaıyiviaıntor hıalkikfflnıda ajzsaımınla.-
ımiesli lalhlklâımıı itlaltlbiilk loUiumıun, 

Üçıülnıcü Kmm 
IMülşftlelrielk; HülkıüımClar 

ıHiırfıınfcii ıFaısıll 
Taizımliinıallt 

IMaiddle '58, — 'I^bu Iklamıuıa lalhlkâmnaaıia «avifliton, 
öldü)r)iieA BatayMatoSaırtım B|a)hiiipil!e(i(iınie Ifotfeialt Vıeikâûel1! 
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.. | Bültçseısüınldeıtî iaşiağııida ymk nliısibatlllâr 'daliırcsaıda tm-
i ımlinıajt iMârlife. 

(A) ıHaısltia âkıen, vazahlain âılaz götsltıeirimliş olaın-
| daman 6 0 men ımaıddie ımpctiMmıöa Ittayiiın- eıdleıaeik toııy-

I j im/düîarMın yaırısa, 
: B ) (Haısttallıılk; blemjülzı ânaizamü Maizuhiain: ıgöısiteınacieık. 

s! tok 'dte*vlk1d(e olmlaıyııp' ıdla Ihaızı î\ewü !üaia|m|üliâr Mey)a 
i ; (bafldOetrliıytofoıjli tmfulajyleimeaiedti l ia ıtöş(hlis 'kıomaiflalk: öüıdöı-
I! iriüflieö foıaıymnllapmı 60ı njcm tmaıdde mıucBbüıce ıtayiim 
i ladüllecielk; IkııymiöİeirMnı ıcfiöirfilöe lüjçıii. 

!| P ) HasteMdöam 'vieıya ı^iınayatitian şüplhjelll buttlunr* 
i hdulklarııına bfimiaıeinı ütoif ödle to ^layalhıdt öMüırüp dfe 
1; (CelM oasettfliartiınıdte ©öttlü(lkn(esu Uajziıımı olain alfialtı teşırti-

! hliıyemlila ıbüluıninıaımiaısı w)eıya trtalklüeır&yofljoli tmıuayiemıeı-
I; sli l ie şıüplhie ecfillek) ihlaı^alıia ımiülsıalbliıye)t!l|eırıi ttafaiajkj-
; "\ llöuik letttaiyeıa v)eyaihıu!t valk|i tsfuineltiiyfBe yiaipulllaını btır tlefli-
| s Ikliih yüaüınıdtettii tedlelf olalnı ihfaıyivîaınlllaınıttı 6Q mpı tafadldia 

! ımıujdlbliinıoeı !tay)im ödüeicielki lkaiym|e(tlIleirLinönı W«WWH 
; T ) Vldbali fblaftüajriiidjeln ıdolayı Ölftâf fâldülıam talüslalb 
j viaya SbJasltalIiılkltain /vieyalhıult siiırlayteltltıen ^üpihıeli (hiatyMattiı-
; hima '60 ılnicı ım)a(ddıe ımluıdJblinıcıe ltaıy|3tı ledllacetk ksy-

İ; ımıatlllarliinliııı toım/aımii. îfşlbu löaızımlJmaJt, m toıisia (m|ü|d(dtet 
ı; ziarfıında vıe en. y a f a n muatt ıgamıdağunıdaın. (maısairjiıfii ısa-

" ılraya ıtördilhto «esvüya clluınıulii, 
: 'Mölddle ?9. —• Miziaımlnfalmie lalhlkâimn anıuıditbi'inde 
; ısaibJJbtoıe «erik olulnacalk ıdbrii, (öt M a ^ r l e bedeöi lüaa-
\ îmfitnaıüöajn, StadMlk' VB ıvtetttJHıecıeik; !tfaız)mıJın|a)tiin mliıkjtajnı 
| b/ahıar ihıaıyıvamı liçliını y ü z flümajya gaçjelmjez;. 
j IMIüassieısatta ırteısımöıye üllle tneflladiıyeCıane lapfc o t a n fvtaya 
i saıMptarü «anaıândan haısitaltoklaıru Matk)t!i!yle hatbem Ma-
i (tfflrdemliış vieyaibjult Iblajsltatluikülı 'otljdıujkjllajnı Ibffliınıenieik: sa-
; İtim alııntmııış o t o n toyMainillajr (içlim 'tJaızjmiLnlait vıeirii.3ım|2K. 
j fRaziallIİk 'aonıeibii bftr miömffldkıelütieln: gjeitlMıSip, toîlüaün-
: gıın mevtime gıöme 'davıti ıtefiriih Ikaıdair bâr ımiülddjeit geÇı-
İ ımıazıdem evıvıeB Ihaısltatoimailaırıı i le onemkikjel&e liltibjaffllıe-
| ırtmidıan lavivıefl hantallığı aflamş oldulkiliam laınCaışiain: toıy-
1 ManHar (üçlün Itaizp^îtolalt fvîetı<Ulrn(eız. 

! ıMaldde 6Q^ — Öldü(r|ülltejn hlay^aınllalrto toyfaı|eÖi, 
I mahaff i maytüç iiBea^nidm ikaza >daJhliiınıde ik^mflâlkâjt 
: içim Meclisi U m u m i c e tespi t edi len hateem l is tesinde 
i lilsümlerü ınnevciult zjövait ımieyanııirtda'n Beledliyie Hayieit-

II darlinıc© «sfidlk ödfflecıdk >eMi Mbrle l ie bayttar ram&h 
j) runıdau ımıüıtıeşelkM ülç ıkftplük, (blir Ikıarnıiısyon ıtariaıflıınr 

! >dain ıtaıkıdiır oHuınıuır. 
i IBU ikloımliısıyonıultt «alkldtilr «Itltliğli tazmiiirtalt fcjaitîdl'ir. 

[ t lAtoıcalk Itaırafeynlün trdaihlkıeya ırqü|r1aıcaait hatklasrı Ibla-
j Ikftflffl. Komliısyoın toıraıfhmdaln itaikıdliir loluınaın Ücnıymueltle 

!! d a i r ülç mıüslha saJbult <v&ırla(k)a|sıı ttamizjim ioflluimaıraık blilr&d 
11 htsay^as saNübimıa ıvldriilliır. 
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lİkİKcli Flasııül 
(Oeziaî (Hjüikjüjmjller 

IMaldldıe 61. —• Dörtdüınıdü ımlalddede mıulhiaırrlör; yla,-
rak mıeöboııriiıyıeit ihMıfiinja oflamak 'hıülkümlelSn ü'riate öt
müş okluğu mıaibaleırtiiriı yayını yarflJeindleın,' Türküye'ye 
h/ayvan veya hayvan mıevaddıı iftihjail ıvieıyia tanH'aım 
Tüınkıiyıe'die ilhıraç edıemJkr Meyalhult ailltapı imjaidıdiedle 
yazallâ ofap, ne-idiedüllımiesi îlajzuırn giefliem hıaıyvftaınûlafi ülfc-
Ihıail 'edenler ıbliır ayıdan üç aya ıkjajdlaırı hapis vsya olfiuiz 
İ tadan dökisıaın ürtayia Ikiaıdalr oetzjajyn njajkıdli liilıe ciaz'a-
flanıdtaullflırv Eğfeii! ıbıu kieyiffiiyeft ısajrtf l<!ayıifcsıiz3ıı!k|tla!nı ieırû 
ıgelimliış (ise Ibıu cezialaınıln ylaımısı liınıdlMlir,. 

(Madde 62. — Bıeşıilncâ ımıaddede yaızjifla, ışiash/atdieftirvaı-
tmıeleırli ;sıaJbJtıe ofliaraik yapanlar!, vıeyia ıbjajkülkft (bjiır ısla-' 
todetoaımıeyd tahrif edemlter veyahut „ Ibıu k&lbiilL fâv-
nalkı kıulanıaınillaır ile hayvanlara vie hayvan tmıevlaid-
dımıı ühıtiiıva ©den (kaplama ıkonımıuş odıaım ûşıaırıejt vıe 
ıdıamıgallıaırıı ıkıaısttı raenflaatt İle dıeğ̂ iışliürımiiş otonllaır Sk|i 
raydan seıkfe aya Ikfâtdıaır (hıapısıetdüllliırllietr. 

Haıkikata gayrı muvafık olarak menşe ve sağ
lık şahadetnamesi verenler ve bulaşık hayvanlar ile 
(hayvan mevaddının hastalıktan salim olduklarını (bi
lerek tasdik eden memurlar dört aydan bir sene ka
dar hapsedilirler. 

Madde 63. — Yedinci ve 21 nci ve 45 nci mad
deler hükümlerine muhalif harekette bulunanlar ile 
kordon altına alınmış olan mahallerden hayvan, ve 
hayvan mevaddı çıkaranlar ve bulaşık veya şüpheli, 
hayvanları yekdiğerinden tefrik için selâhiyatıtar me
murların verdikleri emirlere muhalefette bulunanlar 
ve bulaşık hayvan hastalığını gizliyenler iki aydan 
altı aya kadar hapis ile veya yetmiş liradan 400 liraya 
kadar ağır cezayı nakdi ile veyahut bu cezaların her 
ikisiyle cezalandırılır. 

Madde 64. — Dokuzuncu, onuncu ve on altıncı 
maddelerde yazılı mecburiyetleri makbul bir mazere
te müstenit olmıyarak yirmi dört saat içinde ifa et-
miyeriler bir haftadan bir aya kadar hafif hapis ile 
yahut on liradan kırk liraya kadar hafif cezayı nakdi 
ile cezalandırılır. Eğer bu mecburiyete muhalefet on 
altıncı * madde de yazılı kimseler tarafından vaki ol
muşsa cezai nakdiden başka bir aydan bir seneye ka
dar meslek ve sanatın tatili cezası da hükmedilir. 

Bulaşık hayvan hastalığını ihbarda özürsüz ola
rak yirmi dört saatten fazla gecikenler bir aydan üç 
aya kadar hapsolunur. 

Madde 65. — 24,25, 33, 35, 36, 37, 43 ncü mad
deler hükümlerine muhalif harekette bulunanlar on 
liradan otuz liraya kadar hafif cezayı nakdi ile ceza
landırılır. N 

Madde 66. — işbu kanunda yazılı memnu fiiller 
halkkında salâhiyettar memurlar tarafından tanzim 
olunacak zalbıt varakaları hilafı sabit oluncaya kadar 
muteberdir. 

Üçüncü Fasıl 
Müteferrik Hükümler 

Madde 67. — İşbu kanunun tatbiki ahkâmı için 
bir hayvan sağlık zabıtası nizamnamesi yapılacaktır. 

Madde 68. —• Bu kanunun mevkii tatbike varın
dan mukaddem mer'î olan hayvan sağlık zabıtasına 
müteallik kanunlar mülgadır. Ancalk zalbıtai sıhhıyei 
hayvaniye rüsumuna dair elyevm mer'î tarifenin tat
bikine devam olunur. 

- Madde 69. — Bu kanunun ahkâmı neşrinden üç 
ay sonra tatbik olunur. 

Madde 70. — Bu kanun hükümlerimin icrasına 
İktisat, Adliye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 
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