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KANUNLA R 
Hayvanların sağlık zabıtası kanununun 22, 46 ve 

48 inci maddelerinin tadili hakkında kanun 

Kanun No: 1775 Kabul tarihi 23/3/1931 
Madde 1 — Tazminatlı hastalıklara ait seromlama ve 

aşılama işleri muvazzaf baytarlar tarafından yapılır. Tazminat
sız hastalıklara ait adi ve salgın hastalıkların seromlama ve 
aşılaması ise muvazzaf baytarlar tarafından yapılacağı gibi 
müsaadeli serbest baytarlar tarafından dahi icra olunur. 

Madde 2 — Hasta ve hastalarla temasta bulunan bulaşık 
sığır ve mandalar İktisat Vekâletinin tensip ve takdiri ile ya 
itlaf ve basit suretile serom, veya itlaf ve vaksen veyahut ta 
hastalar tecrit edilerek muhtelit usulde serom telkıhatına tâbi 
tutulurlar. 

Madde 3 — Vebai bakaride kordon müddeti son telef 
veya itlaf tarihinden itibaren vaksen için on beş, serom için 
otuz gündür. 

Madde 4 — Tazminatsız hastalıkların aşılama ve serom
lama ameliyatı İktisat Vekâletinin tensip edeceği muayyen 
bir tarife dahilinde baytarlar tarafından mal sahiplerinden 
alınacak bir ücret mukabilinde yapılır. 

Madde 5 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Adliye, Millî 

Müdafaa, Dahiliye, Maliye ve iktisat Vekilleri memurdur. 
25/3/1931 

Kuvvetli Tayın Kanunu 

Kanun No : 1776 Kabul tarihi: 23/3/1931 
Madde 1 — Seferde ve sefer mahiyetinde mühim harekât 

ile büyük manevralarda, fazla beden zayiatını mucip olacak 
hallerde askerin günlük tayın istihkakı berveçhi âtidir : 

Gram 
1 000 Ekmek 
300 Et veya 200 gram et konserve veya 150 gram kavurma 

veya kıyma 
150 Bulgur 
50 Yağ 

300 Yaş sebze veya 100 gram kuru sebze veya 100 gram 
komprime çorbalık sebze 

25 Şeker 
1 Çay 

20 Soğan 
20 Tuz 
30 Sabun 
Madde 2 — Birinci maddede bahsi geçen harekâtın sefer 

mahiyetinde mühim hareket olduğuna Büyük Erkânı Harbiye 
Reisliğinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti karar verir. 

Madde 3 — Bu istihkak seferde ordu kumandanlarının 
ve daha büyük kumandanların ve sefer mahiyetindeki mühim 
hareketlerde harekâtı idare eden en büyük kumandanın 
ve büyük manevralarda müdiri harekâtın emri mahsusları 
ile verileceği gibi seferde müfrez olarak icrayi harekât eden 
liva ve daha yukarı kıt'alar kumandanlarının da kendi mes'u-
liyetleri altında verecekleri emirle ita olunur. Bunun azamî 
hududu beş gündür. Mecburiyet halinde tekrar edilir. 

Madde 4 — Ekmek verilmediği günlerde 700 gram pek
simet verilecek ve peksimetten başka hiç bir erzak verilemezse 
peksimetin miktarı 1250 grama iblağ olunacaktır. 

Madde 5 — Et istihkakı sığırdır. Sığır eti bulunmayan 
mahallerde bu istihkak koyun, keçi ve balık olarak ve mec
buriyet halinde sair etlerden verilebilir. 

Madde 6 — Mahrukat ve tenvirat istihkakı 14 eylül 1330 
tarihli askerî tayinat ve yem kanunu mucibince verilir. 

Madde 7 — Bu istihkakın cümlesi kabili mübadeledir. 
Madde 8 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 9 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa 

ve Maliye Vekilleri memurdur. 
25/3/1931 



Sayıfa: 346 ( Resmî Gazete ) 29 M ART 1931 

Memurin Kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında kanım 

Kanun No: 1777 Kabul tarihi: 23/3/1931 
Madde 1 — Memurin Kanununun 26 ncı maddesi aşağı

daki şekilde tadil olunmuştur: 
A - İhtar: memuru vazifesine dikkate davettir. 
B - Tevbih: memurun idarî ve inzibatî nakiseleri dolayısile 

muayyen bir fiilden muatebe edilmesidir. 
C - Maaş kat'ı: memurun maaşının on beş günlüğüne kadar 

kesilmesidir. 
Ç - Kıdem tenzili: memurun yalnız terfiine müessir olmak 

üzere kıdeminden üç aydan bir seneye kadar müddet tenzil 
edilmesidir. 

D - Sınıf tenzili: memurun maaşça bir derece aşağıya 
indirilmesidir. 

E - Memuriyetten ihraç: memuru bir daha Devlet memu
riyetinde kullanılmamak üzere çıkarmaktır. 

(A) Fıkrasındaki ihtar cezası inzibat komisyonu kararı ile 
verildiği gibi âmir tarafından re'sen de verilebilir. Kabili itiraz 
değildir. Sicile geçer. 

(B) Fıkrasındaki tevbih cezası inzibat komisyonu kararile 
verildiği gibi vekiller ve valiler tarafından re'sen de verilebilir. 
Re'sen verilmiş tevbih cezası alan memur on beş gün zarfında 
bu cezayı veren âmire müracaat ve esbabı mucibe göstererek 
cezaya itiraz edebilir. 

Müddeti zarfında itiraz olunmaz veya edilen itiraz âmir 
tarafından reddolunursa ceza kat'ileşir ve sicile geçer. 

C, Ç, D ve E fıkralarındaki cezalar ancak inzibat komis
yonları kararile vekiller veya valiler tarafından tatbik olunur 
ve sicile geçer. 

Madde 2 — Mezkûr kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

Bir derece veya sınıfta bulunan merkez ve mülhakat 
memurları lüzumu sabit olduğu takdirde tayinlerindeki usule 
göre vekâlet - veya vilâyetçe ayni derece ve sınıftaki diğer 
memuriyetlere tayin olunabilir. 

Madde 3 — Mezkûr kanunun 60 ıncı maddesi yerine 
aşağıdaki madde konulmuştur: 

Her derece ve sınıftaki memur lüzumu sabit olduğu 
takdirde tayinindeki usule göre mensup olduğu vekâlet emrine 
alınabilir. Bu takdirde on beş seneden aşağı hizmeti olanlara 
dörtte bir, on beş seneden yirmi seneye kadar hizmeti olanlara 
üçte bir, yirmi seneden fazla. hizmeti olanlara yarım maaş 
verilir. Bu tarzda vekâlet emrine alınanlardan hizmet müddeti 
on beş seneden aşağı olanlar en çok üç, on beş seneden 
yukarı olanlar en çok beş sene zarfında hizmete tayin oluna-
mazlarsa haklarında tekaüt kanununa göre muamele yapılır. 

Madde 4 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 25'3/l931 

Türkiyede ilk tahsillerini mektepte yapacak türk 
vatandaşı çocukların türk mekteplerine girmelerine 
dair ve 23 eylül 1329 tarihli tedrisatı iptidaiye 

kanununa müzeyyel kanun 
Kanun No : 1778 Kabul tarihi: 23/3/1931 

Madde 1 — Türkiyede ilk tahsillerini yapmak üzere mek
tebe girecek türk vatandaşı çocuklar, bundan böyle, bu tah
silleri için ancak türk mekteplerine girebilirler. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun icrasına Maarif V e k i l i memurdur. 

25/3/1931 

Ankara şehri su tesisatı için yapılacak 
istikraza ait kamın 

Kanun No: 1779 Kabul tarihi: 23/3/1931 

Madde 1 — Ankara şehri su tesisatının ikmali için 1712 
numaralı kanunla verilen mezuniyete müsteniden, yapılacak 
sarfiyata hazinede mevcut hisse senetleri ve tahvillerin satış 
bedelleri veya bunların mukabilinde aktolunacak istikraz 
hasılının karşılık ittihazına Maliye V e k i l i mezundur. 

Madde 2 — Satış bedelleri veya istikraz hasılı cari sene 
bütçelerine bir taraftan irat, diğer taraftan (Ankara su tesisatı) 
unvanı altında Maliye Vekâleti bütçesinde açılacak bir fasla 
tahsisat olarak ilâve olunur. 

Madde 3 — Tesisata nezaret ve masraflarının sureti icrası, 
işletme işleri İcra Vekilleri kararnamelerile tayin olunur. 

Madde 4 - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu Kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
25/3/1931 

TEFSİR 
Hâkimler Kanununun 20 nci maddesinin 

tefsiri 

1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 9 uncu madde
sinin ve 1930 bütçe kanununa merbut ( H ) cetvelinin işaret 
ettiği, Memurin Kanununun 25 inci maddesindeki takdirnamelerin 
müecceliyeti hakkındaki hüküm, hâkimlere şamil değildir. 

23/3/1931 

Tefsir No : 170 

TASHİH 
21 mart 1931 tarih ve 1753 numaralı Resmî Gazetede 

intişar eden 1769 numaralı kanuna merbut (2) numaralı cetvelin 
19 uncu satırında tertip hatası olarak (814) yazılmış olan fasıl 
numarası (812) olarak tashih olunur. 

İ L Â N L A R 
D E V L E T DEMİRYOLLARI İLÂNI 

13/4/1931 tarihinde münakaşası yapılacak boya ve boya 
yağlan meyanındaki kaynamış türk beziri miktarı ( 3500 ) 
kilodur. 

S U TESİSATI M Ü N A K A S A S I 
Şuhut Nahiyesi Belediye Riyasetinden: 
Şuhut Nahiyesi merkezine bin ik i yüz metre masafedeki 

menbaından kasabaya getirilecek on bir bin lira bedeli keşifli 
su tesisatı yirmi beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile mü
nakaşaya konulmuştur. Nisanın on birinci cumartesi günü saat 
on dörtte kat'î ihalesi icra edilecektir. Talipler yirmi beş kuruş 
mukabilinde şartnamesini belediyeden isteyebilirler. 3 — 1 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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